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Přehled usnesení 28. schůze Rady městského obvodu, ze dne 22. 9. 2011 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1201/28 1. Aktualizace skupinových pojistných smluv na havarijní a zákonné pojištění vozidel (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1202/28 2. Náhrada škody (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1203/28 3. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1204/28 4. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1205/28 5. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1206/28 6. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1207/28 7. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1208/28 8. Návrh řešení výstavby centrální spisovny na ulici U Výtopny (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1209/28 9. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1210/28 10. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1211/28 11. Pronájem volného místa v krytém stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1212/28 12. Směna míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1213/28 13. Ukončení nájemního vztahu v krytém stání výpovědí (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1214/28 14. Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1215/28 15. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1216/28 16. Výjimka z počtu žáků v základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1217/28 17. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1218/28 18. Změna odpisového plánu na rok 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

1219/28 19. Zvýšení kapacity Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizace,
odloučeného pracoviště školní jídelny - výdejny mateřské školy Mitušova 6 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1220/28 20. Distribuce informačních plakátů do obytných domů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1221/28 21. Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1222/28 22. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky "Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky
elektrické energie pro statutární město Ostrava a jemu podřízené organizace" pro období od 1.01.2012 do
31.12.2012. (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1223/28 23. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky "Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky
zemního plynu pro statutární město Ostrava a jemu podřízené organizace" pro období od 1.01.2012 do
31.12.2012. (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1224/28 24. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1225/28 25. Pronájem bytu výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1226/28 26. Snížení nájemného za pronájem bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1227/28 27. Stanovení nájemného v rekonstruovaných domech na ul. Jubilejní 62 a 64 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1228/28 28. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnických osob (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1229/28 29. Uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1230/28 30. Uzavření splátkového kalendáře (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1231/28 31. Výpověď z nájmu bytu, zánik nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1232/28 32. Zveřejnění záměrů na pronájem malometrážních bytů, pronájem bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1233/28 33. Žádost o odepsání pohledávky (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1234/28 34. Žádost o prominutí pohledávky (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1235/28 35. Žádost o revokaci usnesení rady MOb č. 1060/23 ze dne 04.08.2011 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1236/28 36. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1237/28 37. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)
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1238/28 38. Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Moravskoslezského kraje v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1239/28 39. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1240/28 40. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1241/28 41. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova x Neklanova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1242/28 42. Rozšíření věcného břemene v rámci investičního záměru „Modernizace kina Luna“ (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1243/28 43. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemku v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Plzeňská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1244/28 44. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Výškovice u
Ostravy, ul. K Jezeru (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1245/28 45. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP -
doplnění usnesení č. 6133/117 ze dne 4.11.2010 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1246/28 46. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby, zřízení věcného břemene a právo provést stavbu zemní
kabelové přípojky v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1247/28 47. Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1248/28 48. Stanovisko k prodeji části pozemku, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Gavlase (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1249/28 49. Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice Horní x k.ú. Moravská Ostrava, lokalita
Porážková (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1250/28 50. Záměr na budoucí úplatný převod 1 byt. jednotky číslo 1440/05 s podílem na zast. poz. parc. č. st. 1182, ul.
Klegova č. pop. 1440, č. or. 21 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1251/28 51. Zrušení části usnesení č. 5041/95 a pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1252/28 52. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1253/28 53. Pronájem nebytových prostor v budově na ulici 29.dubna 33/259, Ostrava-Výškovice (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1254/28 54P. Veřejná zakázka "Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ A. Kučery, Ostrava - Hrabůvka" (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1255/28 55P. Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2012 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

1256/28 56P. Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - projekt stavby - Stavební úpravy podchodu ”Savarin”, ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1257/28 57P. Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1258/28 58P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a
oddílu B části II. Zásad) - "Oprava komunikace ul. Dvouletky 10-20 a Jubilejní 82-94" (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1259/28 59P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a
oddílu B části II. Zásad) - "Oprava plochy (chodníků) před Venuší" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1260/28 60P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a
oddílu B části II. Zásad) - "Oprava výtluků v Městském obvodě O.- Jih" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1261/28 61P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) -  GO - osobního výtahu Plzeňská 8 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

1262/28 62P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Oprava sociálních zařízení v objektu Hulvácká 1/384, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1263/28 63P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Výměna oken na MŠ Předškolní 1, Ostrava-Výškovice (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1264/28 64P. 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 rozvodů ZTI - Zdravotní středisko F. Formana 13a, Ostrava - Dubina
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1265/28 65P. 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) - Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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1266/28 66P. Zrušení  ZŘ (nadlimitní VZ na služby,  zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a části III. Zásad)  -
zpracování projektové dokumentace investiční akce "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. Etapa" (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1267/28 67P. Doplnění usnesení č. 1156/25 ze dne 25. 8. 2011 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1201/28  
1

Aktualizace skupinových pojistných smluv na havarijní a zákonné pojištění vozidel

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě důvodové zprávy o postupné aktualizaci pojistných smluv s Českou podnikatelskou
pojišťovnou, a.s. číslo 0012403989 pro havarijní pojištění vozidel a číslo 3105213775 pro pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel.

zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatků k pojistným
smlouvám číslo 0012403989 a číslo 3105213775 s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.

ukládá

Ing. Jarmile Rennerové, vedoucí odboru financí a rozpočtu

připravit návrhy dodatků k aktualizovaným pojistným smlouvám s Českou podnikatelskou
pojišťovnou, a.s.

Termín: 30. 11. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrhy dodatků k aktualizovaným pojistným smlouvám s Českou podnikatelskou
pojišťovnou, a.s. a předložit je k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih.

Termín: 01. 12. 2011

1202/28  
2

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o finanční odškodnění poškozené

1203/28  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5175 o 10 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 3319, pol. 5222 o 10 tis. Kč

1204/28  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 100 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2010)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 11 o 100 tis. Kč

1205/28  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se
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- zvyšuje financování na pol. 8115 o 257 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5331, ORG dle přílohy o 257 tis. Kč

1206/28  
6

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 34
K.l M., bytem Slezská 11, Ostrava-Hrabůvka

Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 4
Č. J., bytem Jubilejní 68, Ostrava-Hrabůvka

Odborářská 72, 0 + 2, I. kat. č. b. 8
Č. L., bytem Čujkovova 54, Ostrava-Zábřeh

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 31
K. M., bytem Provaznická 57, Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 34
S. Š., bytem Volgogradská 10, Ostrava-Zábřehu

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 32
K. M., bytem Kosmonautů 11, Ostrava-Zábřeh

1207/28  
7

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V. Pravidla pro nakládání s finančními prostředky, evidencí majetku a postupy
v účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 9 v celkové výši
1.225.947,18 Kč:

1) DHM - přístroje a zvláštní technika         297.190,78 Kč
2) DDHM                                                           925.186,40 Kč
3) DDNM                                                                3.570,- Kč

ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit,  likvidaci neupotřebitelného majetku.

1208/28  
8

Návrh řešení výstavby centrální spisovny na ulici U Výtopny

Rada městského obvodu

schvaluje

návrh řešení výstavby centrální spisovny na ulici U Výtopny o doplněnou alternativu A1 dle
důvodové zprávy

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi - vedoucímu investičního odboru - nechat zpracovat projektovou
dokumentaci a zajistit realizaci projektu.

1209/28  
9

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 31, 1+1, I. kat., č.b. 9
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T. T., Zimmlerova 25, Ostrava-Zábřeh

1210/28  
10

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 31, 1+1, I. kat., č.b. 21
Z. M., Lumírova 74, Ostrava-Výškovice

1211/28  
11

Pronájem volného místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 26, PP na ulici B. Četyny panu J. K. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce  a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

1212/28  
12

Směna míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
- o směně parkovacího místa pana K. Ž., který je v současné době nájemcem boxu č. 74 v krytém
stání v PO 33, NP na ulici Vl. Vlasákové za parkovací místo v boxu č. 52 v krytém stání v PO 41, NP
na ulici B. Václavka, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 74 v krytém stání v PO 33, NP na ulici Vl.
Vlasákové na dobu neurčitou a výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč
měsíčně vč. DPH,

2)
- o směně parkovacího místa pana Z. M., který je v současné době nájemcem boxu č. 51 v krytém
stání v PO 42, NP na ulici B. Václavka za parkovací místo v boxu č. 65 v krytém stání v PO 41, NP
na ulici B. Václavka, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 51 v krytém stání v PO 42, NP na ulici B.
Václavka na dobu neurčitou a výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč
měsíčně vč. DPH,

3)
- o směně parkovacího místa pana R. R., který je v současné době nájemcem boxu č. 08 v krytém
stání v PO 31, NP na ulici B. Četyny za parkovací místo v boxu č. 86 v krytém stání v PO 51, NP na
ulici L. Hosáka, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 08 v krytém stání v PO 31, NP na ulici B.
Četyny na dobu neurčitou a výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč
měsíčně vč. DPH.

1213/28  
13

Ukončení nájemního vztahu v krytém stání výpovědí

Rada městského obvodu

rozhodla

- ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v PO 41, box č. 74, NP na ulici B.
Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce Ing. L. L., dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v krytém stání v PO 41, box č. 74, NP, na ulici B.
Václavka, Ostrava - Bělský Les na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší
nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

1214/28  
14

Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu
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souhlasí

s přerušením provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih ve školním roce 2011/2012 dle předloženého návrhu.

1215/28  
15

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-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 5 000,- Kč od firmy Petry  Ševčíkové Ostrava-Zábřeh, Pjanovova 17 na nákup
hraček a pomůcek pro děti MŠ Klegova 4

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 7 439,- Kč pračka Whirpool pro MŠ Chrjukinova od fa MIROP Slavíkova 13a,
Ostrava-Mar.Hory.

1216/28  
16

Výjimka z počtu žáků v základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu  žáků v příspěvkových organizacích základních škol, jejichž zřizovatelem
je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2011/2012, dle
předloženého návrhu.

1217/28  
17

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

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

1/ pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou
organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na pořízení vybavení
učebny chemie a fyziky, výpočetní techniky a interaktivních dataprojektorů  v předpokládané výši
800.000,-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 "Blíže ke kvalitě" v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00
/21.2120

2/ pro Základní školu Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení
výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na pořízení výpočetní techniky a souvisejícího zařízení
 v předpokládané výši 1.200.000,-Kč včetně DPH z důvodu řádného plnění všech povinností a
finančních závazků plynoucích ze školou podané žádosti o dotaci a následného čerpání dotace na
projekt "Ekologická škola" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.2471

3/ pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení
výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na pořízení vybavení školy ICT a příslušenstvím  v
předpokládané výši 995.000,-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
"Inovace ve vzdělání" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.2805

1218/28  
18

Změna odpisového plánu na rok 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2011 Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh,
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Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci,  dle důvodové zprávy

1219/28  
19

Zvýšení kapacity Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové
organizace, odloučeného pracoviště školní jídelny - výdejny mateřské školy Mitušova 6

Rada městského obvodu

souhlasí

s navýšením kapacity stravovaných osob na odloučeném pracovišti školní jídelny - výdejny
mateřské školy Mitušova 6 v Ostravě-Hrabůvce Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizace s účinností od 31.10.2011.

1220/28  
20

Distribuce informačních plakátů do obytných domů

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Dohody o vzájemné spolupráci na distribuci informačních plakátů a požárních řádů mezi
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih a společnosti LIMPRO s.r.o., se
sídlem Jiřího Herolda 1618/5, Ostrava-Bělský Les, jejímž předmětem bude závazek společnosti
LIMPRO s.r.o. uhradit městskému obvodu 100,- Kč/rok bez DPH za každý jí umístěný plakát do
obytných domů v majetku SMO, Městského obvodu Ostrava-Jih, přičemž tato dohoda bude
uzavřena na dobu určitou jednoho roku

zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih  Mgr. Karla Sibinského k podpisu dohody.

1221/28  
21

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- po paní M. K., za pronájem bytu na ul. J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina, ve výši 10 309 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 1 680 Kč za náklady řízení,
- po panu S. K., za pronájem bytu na ul. Mňukova 785/14D, Ostrava-Zábřeh, ve výši 10 539 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1 483 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 2 380
Kč za náklady řízení,
- po panu K. O., za pronájem bytu na ul. Hasičská 477/39, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 7 084,80 Kč
s příslušenstvím za nájemné, ve výši 1 941 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb,
ve výši 2 739 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 2 750 Kč za náklady řízení,
- po panu P. Š., za pronájem bytu na ul. V. Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, ve výši 3 406 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 921 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb a ve
výši 1 200 Kč za náklady řízení,
- po panu R. P., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1 558 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb a ve výši 620 Kč za náklady řízení,
- po paní M. S., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, ve výši 925 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 273 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb a ve
výši 1 040 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

1222/28  
22

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky "Veřejné zakázky o sdružených službách
dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a jemu podřízené organizace" pro
období od 1.01.2012 do 31.12.2012.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

oznámení zadavatele Statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ
729 30 o výběru nejvhodnější nabídky na sdruženou dodávku elektrické energie na období od
1.01.2012 do 31.12.2012 pro městský obvod Ostrava - Jih a uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky elektrické energie ze sítě vysokého napětí s uchazečem, který předložil svou
nabídku pod pořadovým č. 7 CZECH - KARBON s.r.o., IČ 25846159 se sídlem Ostrava, Moravská
Ostrava, Smetanovo náměstí 2/979, PSČ 702 00, (od 1.8.2011 změna obchodní firmy na Dalkia
Commodities CZ, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74, viz
Úplný výpis z obchodního rejstříku přiložený k důvodové zprávě) a uzavření rámcové smlouvy o
sdružených službách dodávky elektrické energie ze sítě nízkého napětí s uchazečem, který předložil
svou nabídku pod pořadovým č. 5 BICORN s.r.o., IČ 27230112 se sídlem Praha 10, Tiskařská
10/257, PSČ 108 28.
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ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

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

Termín: 31. 10. 2012

1223/28  
23

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky "Veřejné zakázky o sdružených službách
dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a jemu podřízené organizace" pro období
od 1.01.2012 do 31.12.2012.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

oznámení zadavatele Statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ
729 30 o výběru nejvhodnější nabídky na sdruženou dodávku zemního plynu na období od
1.01.2012 do 31.12.2012 pro městský obvod Ostrava - Jih a uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky zemního plynu s uchazečem, který předložil svou nabídku pod pořadovým č. 1
United Energy Trading, a.s., IČ 27386643, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02.

ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

připravit Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 31. 10. 2011

1224/28  
24

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

neprominout poplatek z prodlení

- paní V. P. za byt č. 2 na ul. Rodimcevova 2059/22, Ostrava-Zábřeh, ve výši 15 727,60 Kč, dle
důvodové zprávy

1225/28  
25

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Horymírova 14, 1+3, standard, č. b. 17
S. M., Volgogradská 84

Karpatská 20, 0+2, standard, č. b. 52
B. J., P. Lumumby 86

Břenkova 7, 1+3, standard, č. b. 20
M. L., Srbská 23

V. Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 4
T. M., Tylova 2

Kischova 7, 1+1, standard, č. b. 11
Z. K., Bratrská 709/34, Přerov

P. Lumumby 6, 1+2, standard, č. b. 3
J. R., Husarova 9

Volgogradská 26, 1+2, standard, č. b. 6
M. E., Cholevova 15

V. Jiřikovského 37, 1+3, standard, č. b. 5  
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P. N., J. Misky 1

Lumírova 7, 1+3, standard, č. b. 34
G. P., Lumírova 17 a G. T., Horní 3

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 12
G. J., Dolní 40

Letecká 16, 1+1, standard, č. b. 2
D. R., Asejevova 8

Letecká 15, 1+2, standard, č. b. 4
Z. D., Jubilejní 55

Jubilejní 40, 1+3, standard, č. b. 5
H. D., Volgogradská 12

rozhodla

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

II.

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

Horymírova 4, 1+3, standard, č. b. 19
N. D., Horymírova 4

Dr. Šavrdy 17, 0+2, standard, č. b. 6
K. R., B. Četyny 11

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 45
K. V., Horní 3

rozhodla

o zveřejnění nového oznámení na pronájem bytu Jiskřiček 3, 1+2, standard, č. b. 5, formou
výběrového řízení za smluvní nájemné za m2

1226/28  
26

Snížení nájemného za pronájem bytu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost paní B. J., bytem Průkopnická 2123/3, Ostrava-Zábřeh o snížení nájemného za pronájem
bytu

rozhodla

nevyhovět žádosti a nesnížit základní sazbu měsíčního nájemného ve výši 113,47 Kč/m2 podlahové
plochy za pronájem bytu č. 10 na ul. Průkopnická 2123/3 v Ostravě-Zábřehu, jehož nájemkyní je
paní Blanka Juchelková

1227/28  
27

Stanovení nájemného v rekonstruovaných domech na ul. Jubilejní 62 a 64

Rada městského obvodu

rozhodla

o výši smluvního nájemného 80,00 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc pro byty v
rekonstruovaných obytných domech na ul. Jubilejní 359/62 a Jubilejní 360/64 v Ostravě-Hrabůvce

1228/28  
28

Udělení souhlasu s umístěním sídla právnických osob

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla právnických osob v obytných domech v majetku Statutárního
města Ostravy - Městského obvodu Ostrava-Jih:

- "Bytové družstvo Gerasimovova 10, 12, 14" v obytném domě č. pop. 1786 na ul. Gerasimovova
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12 v Ostravě-Zábřehu,

- "Bytové družstvo Průkopnická 2087/8" v obytném domě č. pop. 2087 na ul. Průkopnická 8 v
Ostravě-Zábřehu.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikajících právnických osob v souvislosti
s privatizací obytných domů Gerasimovova 10, 12, 14 a Průkopnická 8.

1229/28  
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 určitou - 12 měsíců, dle důvodové zprávy

K. M., Pavlovova 67, č. b. 30
W. P., Václava Jiřikovského 33, č. b. 1

II.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou - 6 měsíců, dle důvodové zprávy

A. Z., Bedřicha Václavka 5, č. b. 4
N. J. a E. N., Lumírova 7, č. b. 19

1230/28  
30

Uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře s paní M. B., bytem Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, na
úhradu dlužného nájemného z bytu č. 7, o vel. 1+1, standard, na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-
Zábřeh, ve výši 14 172 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 400 Kč, po dobu 35
měsíců počínaje měsícem prosincem 2011, poslední 36. splátka je stanovena ve výši 172 Kč, dle
důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

1231/28  
31

Výpověď z nájmu bytu, zánik nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1) JUDr. J. J.

D. V., V. Jiřikovského 31 a Dostalová Věra, V. Jiřikovského 31, č. b. 10

2) JUDr. M. K.

S. R., F. Formana 28, č. b. 2

II.

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

K. M., Slezská 11, č. b. 6

N. I. ( trvale bytem V. Košaře 4),  F. Formana 51, č. b. 8

B. I. (trvale bytem Cholevova 25) a B. S., Mňukova 24, č. b. 34

T. M., V. Košaře 5 a T. D., V. Košaře 5, č. b. 24
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III.

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

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

místnost č. 6 - D. B., Abramovova 18                
místnost č. 16 - Š. A., U Učiliště 1, Ostrava-Kunčice
místnost č. 10 - Ing. M. P., Horní 3
místnost č. 12 - P. P., Horní 3
místnost č. 15 - V. L., Hasičská 22    

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

místnost č. 21 - J. A., Horní 3

1232/28  
32

Zveřejnění záměrů na pronájem malometrážních bytů, pronájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

II.

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

III.

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

Volgogradská 117, 1+3, standard, č. b. 2
A. S., Volgogradská 14

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

S. A., Volgogradská 14, č. b. 11

IV.

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

Hasičská 1, 1+1, standard, č. b. 2
Š. J., V. Košaře 1 a Š.Z., V. Košaře 1

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

Š. J., V. Košaře 1 a Š. Z., V. Košaře 1, č. b. 34

1233/28  
33

Žádost o odepsání pohledávky

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky vzniklé z titulu neoprávněných odběrů elektrické energie v obytném
domě na ul. Jubilejní 9 v Ostravě-Hrabůvce v celkové výši 25 960,11 Kč, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

1234/28  
34

Žádost o prominutí pohledávky

Rada městského obvodu

rozhodla
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o prominutí pohledávky příspěvkové organizaci Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, vzniklé z titulu
nabytí dědictví po zemřelé zůstavitelce Mgr. E.B., posledně bytem Volgogradská 2439/137,
Ostrava-Zábřeh, za "ušlé nájemné" ve výši 8 304 Kč s příslušenstvím a náklady na opravu bytu ve
výši 3 943 Kč, dle důvodové zprávy

1235/28  
35

Žádost o revokaci usnesení rady MOb č. 1060/23 ze dne 04.08.2011

Rada městského obvodu

trvá

I.

na svém usnesení č. 1060/23 ze dne 04.08.2011, kterým rozhodla o neuzavření smlouvy k nájmu
bytu, dle důvodové zprávy

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

II.

na vyklizení a předání bytu, dle důvodové zprávy
Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 85

1236/28  
36

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Oráčova 1, 1+3, standard, č. b. 11
O. M., Oráčova 1, Ostrava-Hrabůvka

1237/28  
37

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
D. P.
Jugoslávská 26, Ostrava-Zábřeh

K. M.
Knüpferova 4, Ostrava-Hulváky

2)
J. Ř.
Dr. Šavrdy 12, Ostrava-Bělský Les

M. J.
Lumírova 9, Ostrava-Výškovice

3)
A. V.
Volgogradská 16, Ostrava-Zábřeh

Z. Č.
Výškovická 81, Ostrava-Zábřeh

4)
Trojvýměna:
S. K.
Lumírova 7, Ostrava-Výškovice

P. S.
Stadická 3, Ostrava-Hrabůvka

M. C.
D. C.
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Horymírova 20, Ostrava-Zábřeh

1238/28  
38

Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Moravskoslezského kraje v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

se záměrem Rady moravskoslezského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 270/8 ostatní
plocha - ostatní komunikace, o výměře 5 227 m2  a p.p.č. 991 ostatní plocha - jiná plocha,  o
výměře 642 m2 v k.ú. Hrabůvka,  ze svého vlastnictví do vlastnictví statutárního města Ostravy -
 svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o výše uvedeném

1239/28  
39

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku p.p.č. 354/1 ostatní plocha - zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova, o
 výměře  13 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, panu J. V., bytem Mitušova 53, Ostrava - Hrabůvka

1240/28  
40

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. 2954/1, zast. pl. o výměře 224 m2, jednotka č. 23/664, spoluvlastnický
podíl o výměře 9,31 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou panu P. H., bytem Maluchy 128/11, Ostrava-
Dubina;
2) pozemek parc.č.st. 2954/1, zast. pl. o výměře 224 m2, jednotka č. 23/665, spoluvlastnický
podíl o výměře 8,80 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou panu J. K., bytem Petruškova 2763/14, Ostrava-
Zábřeh;
3) 1/2 pozemku parc.č.st. 2967/7, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou panu Ing. I.
B., bytem Tylova 2778/2, Ostrava-Zábřeh;
4) 1/2 pozemku parc.č.st. 2967/12, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou paní J. H.,
bytem Nádražní 2924/73, Moravská Ostrava;
5) pozemek parc.č.st. 3592, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu Doc. Ing. R.
Č.i, bytem Volgogradská 2515/67, Ostrava-Zábřeh;
6) pozemek parc.č.st. 3753, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, paní Ing. R.W.,
bytem nám. A. Bejdové 1789/3, Ostrava-Poruba a panu Ing. Michalu Štěpánovi, bytem Gorkého
2077/25, Moravská Ostrava.

1241/28  
41

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout

a) část pozemku p.p.č. 458/4 zahrada o výměře 61 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova
x Neklanova, panu R. D., bytem Svatoplukova 7, Ostrava - Zábřeh, za účelem oplocení a užívání
jako zahrádky č. 4 s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s roční výpovědní
lhůtou

b) část pozemku p.p.č. 458/4 zahrada o výměře 50 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova
x Neklanova, paní V. Ch., bytem Svatoplukova 7, Ostrava - Zábřeh, za účelem oplocení a užívání
jako zahrádky č. 3 s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s roční výpovědní
lhůtou
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1242/28  
42

Rozšíření věcného břemene v rámci investičního záměru „Modernizace kina Luna“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. st. 3453 a parc. č. st. 3564 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem umístění a realizace trvalé stavby o celkové zastavěné ploše 45 m2, pro společnost
FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 26893223, za úplatu 200
Kč/m2/rok bez DPH.    

Věcné břemeno se sjednává na dobu určitou 15 let + 3x5 let opce a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného strpět:
a) realizaci, umístění a užívání trvalé stavby
b) vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti s realizací,
umístěním a užíváním trvalé stavby.

1243/28  
43

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby nové kabelové trasy – 6x kabel kV v rámci akce „EVI –
kabelový propoj R8/III – R8/IV“  v délce 8 bm a se vstupem, realizací a umístěním stavby nové
kabelové trasy zemního optického propoje v rámci akce „EVI – kabelový propoj R8/III – R8/IV-
přílož HDPE ZOK“ v délce 8 bm,  umístěných pod povrchem pozemku p.p.č. 2988 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy- svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih

a

rozhodla

A) o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 2988 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  za účelem umístění stavby nové kabelové trasy –
6x kabel kV v rámci akce „EVI – kabelový propoj R8/III – R8/IV“ umístěné pod povrchem
dotčeného pozemku v délce 8 bm, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH ve  zpevněné ploše a
400,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání kabelové trasy – 6x kabel kV
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním kabelové trasy – 6x kabel
kV,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

B) o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 2988 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  za účelem umístění stavby nové kabelové trasy
zemního optického propoje v rámci akce „EVI – kabelový propoj R8/III – R8/IV-přílož HDPE ZOK“
umístěné pod povrchem dotčeného pozemku v délce 8 bm, pro společnost ČEZ ICT Services, a.s.,
IČ: 26470411, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH ve  zpevněné
ploše a 400,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  nové kabelové trasy – 6x
kabel kV - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8 a vlastníkem nové kabelové trasy zemního optického propoje  - společností ČEZ ICT
Services, a.s., IČ: 26470411, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3,  smlouvy o budoucí smlouvě o
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zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

1244/28  
44

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Ova, Výškovice, K Jezeru, p. NNk, p. Charvát“ na
pozemku parc. č. 177 ostatní plocha - ostatní komunikace, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K
Jezeru, který je v majetku Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih,
za účelem umístění zemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v celkové délce 2 bm a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek  parc. č. 177 ostatní plocha -
ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru, který je v majetku Statutárního
města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby „Ova,
Výškovice, K Jezeru, p. NNk, p. Charvát“ v celkové délce 2 bm, pro pro společnost ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, 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, K Jezeru, p. NNk, p. Charvát“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „Ova, Výškovice, K
Jezeru, p. NNk, p. Charvát“

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem uvedené stavby, společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle
předloženého návrhu

1245/28  
45

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám.
SNP - doplnění usnesení č. 6133/117 ze dne 4.11.2010

Rada městského obvodu

doplňuje

své usnesení č. 6133/117 ze dne 4.11.2010, kterým

souhlasila se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích p.p.č. 654/32 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP, ve
vlastnictví Statuárního města Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem
umístěním stavby  „Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP",  pro společnost Ostravské vodárny
a kanalizace a.s., IČ: 45193673, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114

o pozemek p.p.č. 654/166 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám.
SNP, ve vlastnictví Statuárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih

1246/28  
46

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby, zřízení věcného břemene a právo provést
stavbu zemní kabelové přípojky v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby a právu provést stavbu zemní kabelové přípojky NN  na
pozemku p.p.č. 477/6 ostatní plocha - zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, v délce 30 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 477/6 ostatní plocha -
zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka, za účelem umístění stavby zemní kabelové přípojky NN v
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délce cca 30 bm v rámci akce "Ostrava, zastávka DPO Martínka 1, NNK" a projektu "Inteligentní
dopravní systém" , 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  zemní kabelové přípojky NN
b/  vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním zemní kabelové přípojky
NN

a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem - vlastníkem zemní kabelové přípojka NN
- společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
02, IČ: 247 29 035, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rozsahu dle
předloženého návrhu

1247/28  
47

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Kanalizační přípojka pro správní budovu Dalkia k.ú.
Výškovice, ul. Proskovická č.p. 731/3“ na pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ulice Proskovická, který je v majetku Statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění kanalizační přípojky přes parc.č. 242/1 v délce
17 bm a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek  parc. č. 242/1 ostatní plocha-jiná
plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ulice Proskovická, který je v majetku Statutárního města
Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění kanalizační přípojky přes
parc.č. 242/1 v délce 17 bm  pro společnost Dalkia Česká republika, a.s., IČ: 45193410, se sídlem
Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74, 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 „Kanalizační přípojka pro správní budovu Dalkia k.ú. Výškovice, ul.
Proskovická č.p. 731/3“
b) vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „Kanalizační
přípojka pro správní budovu Dalkia k.ú. Výškovice, ul. Proskovická č.p. 731/3“

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností Dalkia Česká republika, a.s., IČ:
45193410, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74, smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého
návrhu

1248/28  
48

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

Rada městského obvodu

rozhodla

vydat kladné stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 106/45 ostatní plocha-zeleň o výměře 21
m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Gavlase, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
nesvěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, na němž jsou umístěny zrekonstruované zpevněné
plochy před vstupem do objektu nekuřácké restaurace ve vlastnictví žadatele

1249/28  
49

Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice Horní x k.ú. Moravská Ostrava,
lokalita Porážková
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Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke směně pozemků parc.č. 297/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2
a části pozemků parc.č. 297/1 a parc.č. 297/10, oddělené geometrickým plánem a nově označené
jako pozemky parc.č. 297/1 ostatní plocha – dráha o výměře 3935 m2, 297/27 ostatní plocha – jiná
plocha o výměře 24 m2 a 297/10 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 62 m2, v k.ú. Moravská
Ostrava, lokalita Porážková, ve vlastnictví společnosti Dopravní podnik Ostrava, a.s., IČ:
61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 701 71 Moravská Ostrava za pozemek parc.č. 100/50
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 917 m2 ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní, za účelem  výměny
tak, aby Statutární město Ostrava jako investor stavby „Nová Porážková“ a „Prodloužená
Porážková“ v k.ú. Moravská Ostrava, měl ve svém vlastnictví pozemek, který je stavbou dotčen

1250/28  
50

Záměr na budoucí úplatný převod 1 byt. jednotky číslo 1440/05 s podílem na zast. poz. parc. č.
st. 1182, ul. Klegova č. pop. 1440, č. or. 21

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na budoucí úplatný převod 1 bytové jednotky číslo 1440/05, spolu s
příslušným podílem o velikosti 3632/235999 na společných částech a zastavěném pozemku u domu
č. pop. 1440, ulice Klegova č. or. 21 s parc. č. st. 1182, celková zastavěná plocha o výměře 269
m2 v kat. území Hrabůvka, část obce Hrabůvka, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru na budoucí úplatný převod 1
bytové jednotky číslo 1440/05, spolu s příslušným podílem o velikosti 3632/235999 na společných
částech a zastavěném pozemku u domu č. pop. 1440, ulice Klegova č. or. 21 s parc. č. st. 1182,
celková zastavěná plocha o výměře 269 m2 v kat. území Hrabůvka, část obce Hrabůvka

1251/28  
51

Zrušení části usnesení č. 5041/95 a pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

zrušuje

část svého usnesení č. 5041/95 ze dne 04.03.2010 na pronájem části pozemku na ul. Oráčova v
k.ú. Hrabůvka

a

rozhodla

o pronájmu části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha - zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova o
 výměře  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, panu J. Rybáčkovi, bytem Oráčova 11, 700 30  Ostrava -
Hrabůvka

1252/28  
52

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví:
1) pozemek parc.č.st. 2338, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2) pozemek parc.č.st. 2963/1, zast. pl. o výměře 229 m2, jednotka č. 14/444, spoluvlastnický
podíl o velikosti 10,12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;

1253/28  
53

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytové prostory v budově na ulici 29.dubna 33/259, Ostrava-Výškovice o celkové
výměře 654 m2
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společnosti Mateřská školka Learn N´Play Academy, s.r.o., se sídlem Ostrava-Stará Bělá, Ruskova
1150/74 za účelem provozování mateřské školy a centra pro děti a rodiče, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou a s výši nájemného 255 Kč/m2/rok.

1254/28  
54P

Veřejná zakázka "Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ A. Kučery, Ostrava - Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/010/11 na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu  "Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ A. Kučery, Ostrava - Hrabůvka", kterým se
mění předmět plnění a to z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba
vyvstala v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a jeichž realizace je nezbytná pro
komplexní dokončení díla; a tyto práce nebyly obsaženy v původním zadání. Zhotovitel Stavby
COMPLET Technologic s.r.o., za cenu nejvýše přípustnou                   2 162 082,00 Kč vč. DPH.

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/010/11 na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu "Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ A. Kučery, Ostrava - Hrabůvka",, se
zhotovitelem Stavby COMPLET Technologic s.r.o. na prodloužení lhůty realizace díla v souvislosti s
realizací dodatečných stavebních prací o 14 kalendářních dnů.

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/010/11 na výše uvedenou zakázku

Termín: 30. 09. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/010/11 na výše uvedenou zakázku, a
předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 07. 10. 2011

1255/28  
55P

Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2012

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 75.11 k poskytnutí
"Dodávky kancelářského materiálu v roce 2012" dle § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro
uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Eva Havránková, odbor vnitřních věcí

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí

hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
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3. Zuzana Kaňáková, odbor vnitřních věcí

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 75.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy

Termín: 01. 12. 2011

1256/28  
56P

Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - projekt stavby - Stavební úpravy podchodu ”Savarin”, ul. Dr.
Martínka, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 67.11 k poskytnutí služeb -
projektu stavby "Stavební úpravy podchodu ”Savarin”, ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka" dle §
18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Libuše Kolouchová, odbor investiční
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
4. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
5. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. Ing. Radovan Horák, člen rady
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
4. Ing. et Ing. Jiří Srba, člen rady
5. Mgr. Jan Dohnal, člen rady

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 67.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 24. 11. 2011

1257/28  
57P

Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 78.11 k provedení
stavebních prací "Zateplení střechy Karpatská 2857/20, 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
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podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící 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 78.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 03. 11. 2011

1258/28  
58P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava komunikace ul. Dvouletky 10-20 a Jubilejní 82-94"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 80.11 k provedení
stavebních prací "Oprava komunikace ul. Dvouletky 10-20 a Jubilejní 82-94“ dle § 18 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bohuslav Zdráhala, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 80.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 03. 11. 2011

1259/28  
59P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava plochy (chodníků) před Venuší"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 65.11 k provedení
stavebních prací "Oprava plochy (chodníků) před Venuší“ dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek,
pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném
znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bohuslav Zdráhala, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 65.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 03. 11. 2011

1260/28  
60P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava výtluků v Městském obvodě O.- Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 64.11 k provedení
stavebních prací "Oprava výtluků v Městském obvodě O.- Jih“ dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů,
v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bohuslav Zdráhala, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
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náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

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

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 64.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 03. 11. 2011

1261/28  
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Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) -  GO - osobního výtahu Plzeňská 8

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 44.11 k provedení stavebních prací "GO - osobního výtahu Plzeňská 8" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem LIFTCOMP a.s., se sídlem Záhumenní 2320/11, 708 00  Ostrava-Poruba,
IČ: 25385968, za nabídkovou cenu:
Kč 768.000,00 bez DPH,
tj. Kč 844.800,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o., se sídlem Teslova 873/2, 702
00  Ostrava-Přívoz, IČ: 43965865, za nabídkovou cenu:
Kč 787.100,00 bez DPH,
tj. Kč 865.810,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"GO - osobního výtahu Plzeňská 8"

Termín: 14. 10. 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 - osobního výtahu Plzeňská 8" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 21. 10. 2011

1262/28  
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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 sociálních zařízení v objektu Hulvácká 1/384,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 63.11 k provedení stavebních prací "Oprava sociálních zařízení v objektu
Hulvácká 1/384, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
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- s vybraným uchazečem BESKYDGROUP s.r.o., se sídlem Na Poříčí 2050, 738 01  Frýdek-Místek,
IČ: 28614321, za nabídkovou cenu:
Kč 955.080,00 bez DPH,
tj. Kč 1.146.096,00 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 1.044.794,00 bez DPH,
tj. Kč 1.253.753,00 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
"Oprava sociálních zařízení v objektu Hulvácká 1/384, Ostrava-Zábřeh"

Termín: 14. 10. 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 sociálních zařízení v objektu Hulvácká 1/384, Ostrava-Zábřeh"
a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 21. 10. 2011

1263/28  
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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 Předškolní 1, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

vylučuje

- uchazeče EXSTAV s.r.o., se sídlem Pláničkova 144/14, 711 00  Ostrava-Hrušov, IČ: 42865611,
- uchazeče Robert Marek DOMINO, s místem podnikání Válcovní 1689/34, 703 00  Moravská
Ostrava, IČ: 60806532,
- uchazeče Profi Interier s.r.o., se sídlem Nádražní 545/140, 702 00  Moravská Ostrava, IČ:
65140559,
z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 74.11 k provedení stavebních prací "Výměna oken na MŠ Předškolní 1,
Ostrava-Výškovice" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Stavby-Okna-Doležal, s.r.o., se sídlem Podlesní 1827, 735 41  Petřvald u
Karviné, IČ: 26830272, za nabídkovou cenu:
Kč 3.433.883,75 bez DPH,
tj. Kč 4.120.660,55 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem BESKYDGROUP s.r.o., se sídlem Na Poříčí 2050, 738 01
 Frýdek-Místek, IČ: 28614321, za nabídkovou cenu:
Kč 3.491.377,00 bez DPH,
tj. Kč 4.189.652,00 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 na MŠ Předškolní 1, Ostrava-Výškovice"

Termín: 14. 10. 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 Předškolní 1, Ostrava-Výškovice" a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 21. 10. 2011
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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 rozvodů ZTI - Zdravotní středisko F. Formana
13a, Ostrava - Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 70.11 k provedení stavebních prací "Výměna rozvodů ZTI - Zdravotní středisko
F. Formana 13a, Ostrava - Dubina" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem BESKYDGROUP s.r.o., se sídlem Na Poříčí 2050, 738 01  Frýdek-Místek,
IČ: 28614321, za nabídkovou cenu:
Kč 969.112,00 bez DPH,
tj. Kč 1.162.934,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Profi Interier s.r.o., se sídlem Nádražní 545/140, 702 00
 Moravská Ostrava, IČ: 65140559, za nabídkovou cenu:
Kč 1.143.787,00 bez DPH,
tj. Kč 1.372.544,40 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 rozvodů ZTI - Zdravotní středisko F. Formana 13a, Ostrava - Dubina"

Termín: 14. 10. 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 rozvodů ZTI - Zdravotní středisko F. Formana 13a, Ostrava -
Dubina" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 21. 10. 2011

1265/28  
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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) - Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ Mitušova
4, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 69.11 k provedení stavebních prací "Zateplení spojovacího koridoru a chodby
MŠ Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Stavby-Okna-Doležal, s.r.o., se sídlem Podlesní 1827, 735 41  Petřvald,
IČ: 26830272, za nabídkovou cenu:
Kč 1.341.985,00 bez DPH,
tj. Kč 1.610.382,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem INTOZA s.r.o., se sídlem Nemocniční 2902/13, 702 00
 Moravská Ostrava, IČ: 25873261, za nabídkovou cenu:
Kč 1.466.671,00 bez DPH,
tj. Kč1.706.006,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 14. 10. 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 spojovacího koridoru a chodby MŠ Mitušova 4, Ostrava-
Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 21. 10. 2011
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Zrušení  ZŘ (nadlimitní VZ na služby,  zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a části III.
Zásad)  - zpracování projektové dokumentace investiční akce "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba
- I. Etapa"

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče č. 1 Sdružení sestávající z                                              
OSA projekt s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, PSČ 702 00, IČ  47155337   a
EVČ s.r.o., Pardubice, Zelené předměstí, Arnošta z Pardubic čp. 676, PSČ 530 02, IČ 13582275;  
uchazeče č. 2 Sdružení  „Aquapark Ostrava-Jih, sdružení“  sestávající z  K4 a.s. , Brno, Mlýnská
326/13, PSČ 602 00,  IČ 60734396 a  Sportakcent spol. s r. o., Praha 1, Jungmannova 30, PSČ 110
00 , IČ 14892839;     
uchazeče č. 3 Sdružení  „Centroprojekt a.s. - Arch.Design, s.r.o. sestávající z  CENTROPROJEKT
a.s. , Zlín, Štefánikova 167, PSČ 760 30,  IČ 26907241 a  Arch.Design , s.r.o. , Brno, Sochorova
3178/23, PSČ 616 00, IČ 25764314
dle důvodové zprávy

rozhodla

zrušit  veřejnou zakázku  dle § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění.

ukládá

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

informovat uchazeče o výsledku zadávacího řízení dle tohoto usnesení

Termín: 31. 10. 2011

1267/28  
67P

Doplnění usnesení č. 1156/25 ze dne 25. 8. 2011

Rada městského obvodu

doplňuje

členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro veřejnou
zakázku  VZ 62.11 na provedení stavebních prací Stavební úpravy podchodu "Venuše" schválenou
pod č.  usnesení č. 1156/25 ze dne 25. 8. 2011 takto:

jmenuje

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

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
7. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

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
7. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb
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