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Přehled usnesení 29. schůze Rady městského obvodu, ze dne 6. 10. 2011 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1268/29 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1269/29 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1270/29 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1271/29 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1272/29 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1273/29 6. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1274/29 7. Návrh rozpočtového opatření č. 7 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1275/29 8. Náhrada škody (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1276/29 9. Centrum volného času KLIKA - dodatek ke smlouvě o spolupráci, dodatek ke smlouvám o poskytnutí veřejné
finanční podpory - účelové dotace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1277/29 10. Výjimka z počtu dětí v přípravné třídě  Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové
organizaci (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1278/29 11. Změna odpisového plánu na rok 2011 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1279/29 12. Doba stanovená pro uzavírání manželství - sezdávací dny na rok 2012 a stanovení postupu při povolování
výjimek (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1280/29 13. Úprava závazného ukazatele limitu platů MSOJ pro rok 2011 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1281/29 14. Odpis pohledávek MSOJ (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1282/29 15. Úprava plánu nákladů a výnosů MSOJ na rok 2011 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1283/29 16. Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na r. 2011/2012 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1284/29 17. Pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování, zveřejnění podmínek na pronájem malometrážních bytů (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

1285/29 18. Pronájem garáže v obytném domě (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1286/29 19. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1287/29 20. Uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1288/29 21. Výpovědi z nájmu bytu, zánik nájmu bytu dohodou, zajištění přístřeší (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1289/29 22. Zveřejnění záměru na pronájem části střechy obytného domu Výškovická 157/429, Ostrava-Výškovice (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

1290/29 23. Zveřejnění záměrů na pronájem garáží v obytném domě na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1291/29 24. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1292/29 25. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1293/29 26. Revokace usnesení č. 723/18 ze dne 12. 5. 2011 - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

1294/29 27. Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Šponarova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1295/29 28. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1296/29 29. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Žoluděvova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1297/29 30. Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Husarova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1298/29 31. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. U Hrůbků (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1299/29 32. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Česká (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1300/29 33. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. U Výtopny (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1301/29 34. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, oblast ul. Alejnikovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1302/29 35. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích  a souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1303/29 36. Stanovisko k prodeji nesvěřeného pozemku v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1304/29 37. Výpůjčka pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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1305/29 38. Zrušení části usnesení č. 5143/100 ze dne 01.04.2010 a Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Averinovova a Utvenkova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1306/29 39. Zrušení části usnesení č. 5452/105 ze dne 27.05.2010 a Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Samoljovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1307/29 40. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1308/29 41P. Námitky od O.K.D.C. mont s.r.o. u podlimitní veřejné zakázky na provedení "Komplexní zateplení domu V.
Košaře 5" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1309/29 42P. Odstoupení vybraného uchazeče BESKYDGROUP s.r.o. před uzavřením smlouvy o dílo u VZ 70.11 "Výměna
rozvodů ZTI - Zdravotní středisko F. Formana 13a, Ostrava-Dubina" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1310/29 43P. Oznámení ZŘ (dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) -
Provozování Sportovního centra Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

1311/29 44P. Oznámení ZŘ (nadlimitní VZ na služby,  dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a části III.
Zásad)  - zpracování projektové dokumentace investiční akce "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. Etapa"
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1312/29 45P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. etapa, dům
Jubilejní 66 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1313/29 46P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad)
 „Trakční osobní výtah Plzeňská 10, Ostrava“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

1314/29 47P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad)„Trakční osobní výtahy Horymírova 123, Ostrava“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

1315/29 48P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad)„Trakční osobní výtahy Horymírova 125, Ostrava“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

1316/29 49P. 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 chodníku ul. Čujkovova - jih" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

1317/29 50P. 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 III. třídy ul. Horní 5-27, Jubilejní 100-106" (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1318/29 51P. 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 III. třídy ul. Stavbařů p.č. 225/1" (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1319/29 52P. 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 parkoviště ul. Provaznické a ul. Dr. Lukášové" (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1320/29 53P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od  100 do 500 tis. Kč  bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I.-III. čtvrtletí
2011 ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 68 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

1321/29 54P. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  - „Zajištění výuky cizích jazyků (anglického a německého) a znakové řeči
pro zaměstnance Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“ (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1322/29 55P. Výzva (dle § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) -
Zajištění vybraných činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v roce 2012 - 2014 (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1323/29 56P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) -  Rekonstrukce náměstí Generála Svobody (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1324/29 57P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Izolace proti zemní vlhkosti Čujkovova 23 a 32, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1325/29 58P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad)
"Likvidace tribuny v bývalém sportovním areálu
na ul. Svazácká 1, Ostrava-Zábřeh" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

1326/29 59P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Oprava komunikace ul. Dvouletky 10-20 a Jubilejní 82-94 (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1327/29 60P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Oprava výtluků v Městském obvodě O.-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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1328/29 61. Ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorám budovy tribuny na ulici Svazácká 1/496 v Ostravě-
Zábřehu a prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1329/29 62. Ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově tribuny na ulici Svazácká 1/496 v Ostravě-
Zábřehu (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1268/29  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 1, § 3632, pol. 2324 o 134 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5192 o 128 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5164 o 6 tis. Kč

1269/29  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 368 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5171, UZ 11 o 368 tis. Kč

1270/29  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 12, § 6171, pol. 2321 o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5171 o 100 tis. Kč

1271/29  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2321 o 250 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5137 o 122 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122 o 128 tis. Kč

1272/29  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, pol. 2451 o 830 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121 o 280 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121 o 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122 o 200 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122 o 250 tis. Kč

1273/29  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

1)změnu závazného ukazatele ZŠ Horymírova, tj. navýšení o 896 tis. Kč
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2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 134 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 762 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 381 o 134 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 381 o 762 tis. Kč

1274/29  
7

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1028 o 121 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1037 o 76 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6122, ORG 1037 o 43 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5137 o 2 tis. Kč

1275/29  
8

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o finanční odškodění poškozené

1276/29  
9

Centrum volného času KLIKA - dodatek ke smlouvě o spolupráci, dodatek ke smlouvám o
poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

předání činnosti občanským sdružením YMCA, Rošického 1064, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ:
26534037 v Centru volného času KLIKA občanskému sdružení Kudy kam, Chalupníkova 41/1476,
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 26531950 dle příloh materiálu

souhlasí

s návrhem dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci k zajištění realizace projektu "Centrum volného
času KLIKA" s občanskými sdruženími YMCA Ostrava-Poruba, Rošického 1064, 721 00 Ostrava-
Svinov, IČ: 26534037 a Kudy kam, Chalupníkova 41/1476, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 26531950
dle příloh materiálu

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o
spolupráci

souhlasí

s darováním hmotného majetku pořízeného z veřejné finanční podpory - účelových dotací
občanským sdružením YMCA Ostrava-Poruba, Rošického 1064, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ:
26534037 občanskému sdružení Kudy kam, Chalupníkova 41/1476, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ:
26531950 dle příloh materiálu

souhlasí

s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace dle
příloh materiálu

doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o vydání souhlasu s darováním hmotného
majetku pořízeného z veřejné finanční podpory - účelových dotací občanským sdružením YMCA
Ostrava-Poruba, Rošického 1064, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ: 26534037 občanskému sdružení
Kudy kam, Chalupníkova 41/1476, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 26531950 dle příloh materiálu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvám o
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poskytnutí účelové dotace dle příloh materiálu

1277/29  
10

Výjimka z počtu dětí v přípravné třídě  Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě  Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkové organizaci pro školní rok 2011/2012 dle důvodové zprávy.

1278/29  
11

Změna odpisového plánu na rok 2011 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2011 Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci,  dle
důvodové zprávy

1279/29  
12

Doba stanovená pro uzavírání manželství - sezdávací dny na rok 2012 a stanovení postupu při
povolování výjimek

Rada městského obvodu

stanoví

dobu pro uzavírání manželství na rok 2012 dle důvodové zprávy

stanoví

postup při povolování  výjimek dle důvodové zprávy

stanoví

postup při uzavření manželství na jiném vhodném místě dle důvodové zprávy

1280/29  
13

Úprava závazného ukazatele limitu platů MSOJ pro rok 2011

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu závazného ukazatele limitu platů Majetkové správy Ostrava - Jih pro rok 2011 ve výši 13
099 000,- Kč dle předložené důvodové zprávy

1281/29  
14

Odpis pohledávek MSOJ

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek MSOJ
- za paní L. M., ve výši 64,- Kč
- za paní J. F., ve výši 699,- Kč
- za paní M. F. ve výši 23,- Kč

1282/29  
15

Úprava plánu nákladů a výnosů MSOJ na rok 2011

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu plánu výnosů a nákladů Majetkové správy Ostrava - Jih na rok 2011 dle předložené
důvodové zprávy

1283/29  
16

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na r. 2011/2012

Rada městského obvodu
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schvaluje

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na r. 2011/2012

1284/29  
17

Pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování, 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

U Studia 3, 0+2, standard, č. b. 57
A. A., Horymírova 20

rozhodla

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

II.

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

Averinova 2, 1+2, standard, č. b. 1
Č. L., Jubilení 68

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

Č. L., Jubilení 68, č. b. 1

III.

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

H. S., Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 19
P. M., Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 3

IV.

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

1) U Učiliště 687/1, Ostrava-Kunčice

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

2) Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka

místnost č. 16 – Z. V., Srbská 29
místnost č. 18 – O. T., Horní 3
místnost č. 5 – F. .S. Z., Dr. Martínka 45
místnost č. 15 - V. P., Horní 3

V.

o zveřejnění podmínek na pronájem malometrážních bytů, dle důvodové zprávy

1285/29  
18

Pronájem garáže v obytném domě

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytový prostor v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih - garáž č. 6 na ul. Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka panu A. K.,
bytem Dr. Martínka 1161/61, Ostrava-Hrabůvka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce
a měsíčním nájemným ve výši 1000,00 Kč vč. DPH
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1286/29  
19

Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby

Rada městského obvodu

rozhodla

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

- "Bytové družstvo Jiskřiček 2301/3" v obytném domě č. pop. 2301 na ul. Jiskřiček 3 v Ostravě-
Zábřehu.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající právnické osoby v souvislosti s
privatizací obytného domu Jiskřiček 2301/3.

1287/29  
20

Uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

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

B. B., Svornosti 45, č. b. 9
Č. J., Milana Fialy 1, č. b. 23
H. E., Horymírova 125, č. b. 38
H. V. a I. H., Odborářská 72, č. b. 22
L. K., Plzeňská 10, č. b. 71
P. R., Zlepšovatelů 8, č. b. 6
R. R., Patrice Lumumby 12, č. b. 14
Š. J., Čukovova 31, č. b. 51
Š. M., Jižní 11, č. b. 6
V. M., Františka Formana 49, č. b. 12  
V. Z., Horymírova 125, č. b. 92
Ž. V., Čujkovova 29, č. b. 78

1288/29  
21

Výpovědi z nájmu bytu, zánik nájmu bytu dohodou, zajištění přístřeší

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) Y. D.

B.R. Karpatská 20 a B. J., Karpatská 20, č. b. 3

2)  JUDr. M. K.
Ing. M. P., Mňukova 24, č. b. 33
C. L., V. Košaře 1, č. b. 3

II.

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

1) JUDr. M. K.

A. M., (trvale bytem E. Rošického 1062/3, Ostrava-Svinov), Mládeže 11, č. b. 1

2) Y. D.

A. Š., Pavlovova 71, č. b. 47

3) JUDr. J. J.

R. M., Výškovická 157, č. b. 40

 
III.

o zajištění přístřeší v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy
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N. L., Plzeňská 8, č. b. 5

1289/29  
22

Zveřejnění záměru na pronájem části střechy obytného domu Výškovická 157/429, Ostrava-
Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

dle § 39 zákona 128/2000 Sb., zveřejnit záměr na pronájem části střechy obytného domu
Výškovická 157/429, parc. čís. 740/32, k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem umístění základové
stanice pro přenos veřejné sítě mobilních telefonů za výši úhrady 70. 000  Kč/rok bez DPH.

1290/29  
23

Zveřejnění záměrů na pronájem garáží v obytném domě na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka

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. Provaznická 1647/32 v Ostravě-
Hrabůvce, a to  
- garáží č. 1, 8 o velikostech 28,30 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a
minimální výší měsíčního nájemného 1300,00 Kč vč. DPH  
- garáží č. 2,3,4,5,6,7 o velikostech 23,81 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a
minimální výší měsíčního nájemného 1200,00 Kč vč. DPH
včetně stanovení podmínek pronájmu garáží dle důvodové zprávy

1291/29  
24

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
P.U.
Výškovická 153, Ostrava-Výškovice

R. J.
Volgogradská 16, Ostrava-Zábřeh

2)
L. K.
Horymírova 14, Ostrava-Zábřeh

I. Š.
Proskovická 53, Ostrava-Výškovice

1292/29  
25

Žádosti 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

Letecká 13, 1+2, standard, č. b. 4
M. V., Letecká 13, Ostrava-Hrabůvka

V. Jiřikovského 29, 1+3, standard, č. b. 8
P. R., V. Jiřikovského 29, Ostrava-Dubina

1293/29  
26

Revokace usnesení č. 723/18 ze dne 12. 5. 2011 - Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 723/18 ze dne 12. 5. 2011, kterým souhlasila se zahájením projektové přípravy a
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podáním žádosti na získání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, na akci Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

1294/29  
27

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku parc. č. 243/19 ostatní plocha zeleň o výměře 2 x  6 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul.  Šponarova, ve vlastnictví  statutárního města Ostravy - svěřeného městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem přístavby lodžií k bytovému domu Šponarova 12, pro Bytové
družstvo Šponarova12, se sídlem ˇŠponarova 612/12, 700 30  Ostrava - Hrabůvka, IČ: 27838251,
 za cenu 70 Kč/m2/rok,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

1295/29  
28

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku p.p.č.226/12 ostatní plocha - zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova, o
 výměře  2 x 13,5 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,
parkovací stání č. 1 -  MUDr. M. K., bytem Na Šancích 155/55, 724 00 Nová Bělá - vlastník bytu na
ul. Edisonova 45
parkovací stání č. 2  - paní J. A., bytem Edisonova 45, Ostrava - Hrabůvka

1296/29  
29

Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Žoluděvova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek p.p.č. 654/16 ostatní plocha, zeleň p v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Žoluděvova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem vybudování nových balkonů o výměře 2 x 4 m2 k obytnému domu
č.p. 1811,  pro Společenství vlastníků Žoluděvova 1811/5, IČ: 28581598, se sídlem Žoluděvova
1811/5, Ostrava - Zábřeh

a

rozhodla

uzavřít se Společenstvím  vlastníků Žoluděvova 1811/5, IČ: 28581598, se sídlem Žoluděvova
1811/5, Ostrava - Zábřeh, smlouvu o právu provést stavbu  nových balkonů o výměře 2 x 4 m2 k
obytnému domu č.p. 1811,  za dodržení těchto podmínek:

a) stavebník doloží potvrzení statika o nosnosti stěny ve vztahu k bezpečnému ukotvení balkonů
b) na balkonech nebudou umístěny žádné skeněné  ani pohyblivé (posuvné) prvky
c) na balkonech nebudou ukotveny držáky nebo konzoly  (např. na sušáky nebo květináče)
směrem nad chodník

1297/29  
30

Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Husarova

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti Ing. R. F., projekční a inženýrské služby, IČ: 15497551, se sídlem Bajgarova
637, 725 26 Ostrava vč. plné moci vystavené SMO o vydání souhlasu vlastníka pozemku s kácením
dřevin v rámci investiční akce SMO „Prodloužení sběrače ul. Husarova“ v k.ú. Výškovice u Ostravy
a

vydává

souhlas s kácením 4 ks dřevin na pozemku parc.č. 220/3 ostatní plocha – jiná plocha, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeném Městskému obvodu
Ostrava-Jih a
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bere na vědomí

informaci, že dosud není určena společnost, která bude kácení dřevin provádět, bude se řešit na
základě výběrového řízení investora

1298/29  
31

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek  p.p.č. 1005/9 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění  kanalizační přípojky pod povrchem
dotčeného pozemku v délce  8 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek  p.p.č. 1005/9 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy- svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění kanalizační přípojky pod povrchem dotčeného
pozemku v délce  8 bm,  pro paní  D. S., bytem U Hrůbků 144, Ostrava - Zábřeh, za úplatu 400,-
Kč/bm bez DPH ve ostatní ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem přípojky, s paní D. S., bytem U Hrůbků 144,
Ostrava – Zábřeh, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle
předloženého návrhu

1299/29  
32

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

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 566/126 ostatní plocha, ostatní
komunikace  a p.p.č. 566/139 ostatní plocha, ostatní komunikace v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Česká, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem umístění přípojek v rámci stavby pod názvem „Sídlo firmy, zázemí, prodejní prostory,
parkoviště a přípojky", a to plynové přípojky v délce 10 bm, kanalizační přípojky 15 bm, vodovodní
přípojky v délce 3 bm a přípojky NN v délce cca 22 bm

rozhodla

nezřídit věcné břemeno  dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 566/126 ostatní plocha,
ostatní komunikace  a p.p.č. 566/139 ostatní plocha, ostatní komunikace v  k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Česká, za účelem umístění přípojek v rámci stavby pod názvem „Sídlo firmy, zázemí,
prodejní prostory, parkoviště a přípojky", a to

a) plynové přípojky v délce 10 bm, kanalizační přípojky 15 bm, vodovodní přípojky v délce  3 bm,
 pro pana  M. W., IČ: 46549986, bytem Zkrácená 48, Ostrava – Zábřeh

b) přípojky NN v délce 22 bm pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8

1300/29  
33

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

Rada městského obvodu
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souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky st.p.č. 2980/1 zastavěná plocha a nádvoří a
p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny,  ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby
přípojky NN v rámci akce „Ostrava, Pavlovova, Hynčica, NNk" pod povrchem dotčených pozemků v
délce 10 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky st.p.č. 2980/1 zastavěná plocha
a nádvoří a p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění
stavby přípojky NN  v rámci akce „Ostrava, Pavlovova, Hynčica, NNk" pod povrchem dotčených
pozemků v délce 10 bm,  pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 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 přípojky NN
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby přípojky NN,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

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

1301/29  
34

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene k pozemkům v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, oblast ul. Alejnikovova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích p.p.č. 654/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
654/13 ostatní plocha, zeleň, p.p.č 654/14 ostatní plocha, zeleň, p.p.č 654/15 ostatní plocha, jiná
plocha, p.p.č. 654/16 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/17 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 654/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/46 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/47
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/48 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/49 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
654/51 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/52 v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Alejnikovova, kpt.
Vajdy, Gončarovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby optické sítě v rámci akce „OMS PODA – Ostrava,
Alejnikovova, Vajdy, Gončarovova“ v délce 2553 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 654/12 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 654/13 ostatní plocha, zeleň, p.p.č 654/14 ostatní plocha, zeleň, p.p.č 654/15 ostatní
plocha, jiná plocha, p.p.č. 654/16 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/17 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 654/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/46 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 654/47 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/48 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/49 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/52 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Alejnikovova, kpt. Vajdy, Gončarovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby optické sítě v rámci akce „OMS PODA –
Ostrava, Alejnikovova, Vajdy, Gončarovova“ v délce 2553  bm pro stavebníka - společnost PODA
a.s., IČ: 25816179, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, za úplatu 500,-
Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

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

a to  vše v rozsahu   daném geometrickým plánem a v souladu s důvodovou zprávavou
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a souhlasí

o doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem -  společností PODA a.s., IČ: 25816179,
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení  úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

1302/29  
35

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích  a souhlas s kácením dřevin na
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích p.p.č. 654/75 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 654/77 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
 Svazácká, ve vlastnictví Statuárního města Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih,
za účelem umístění stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Svazácké, Ostrava - Zábřeh“ v délce 91
bm,  pro společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ: 45193673, se sídlem Ostrava
-Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, kdy investorem je Statutární město Ostrava

a

vydává

souhlas s kácením 1 ks borovice, 2 ks smrk a keřových porostů o rozloze cca 14 m2 – šípek a šeřík
na  pozemku p.p.č. 654/77 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,  za podmínky
provedení náhradní výsadby na náklady investora, dle důvodové zprávy

a

zmocňuje

vyřízením tohoto kácení společnost  PROINK s.r.o,  IČ: 25900056, se sídlem Starobělská 1133/5,
Ostrava - Zábřeh

1303/29  
36

Stanovisko k prodeji nesvěřeného pozemku v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k prodeji pozemku p.p.č. 79/3 zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú. Hrabůvka, o
výměře 575 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostrava - nesvěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih

1304/29  
37

Výpůjčka pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova

Rada městského obvodu

rozhodla

výpůjčit část 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,
paní S. F., bytem Petruškova 20, Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání bezbariérového
přístupu k bytovému domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

1305/29  
38

Zrušení části usnesení č. 5143/100 ze dne 01.04.2010 a Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Averinovova a Utvenkova

Rada městského obvodu

zrušuje

části usnesení č. 5143/100 ze dne 01.04.2010, kterým rozhodla pronajmout části pozemků p.p.č.
654/3 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/9 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/10 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/25 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/36 ostatní
plocha, zeleň o výměrách 41 x 12 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou – ul. Baranovova, Abramovova,
Prošinova, Averinovova, Utvenkova, Glazkovova a Bogorodského, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání  parkovacího
stání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45,- Kč/m2/rok bez DPH, těmto
žadatelům:
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parkovací stání č. 2 – M. K., bytem Utvenkova 12, Ostrava – Zábřeh
parkovací stání č. 3 – J. B., bytem Utvenkova 8, Ostrava - Zábřeh
parkovací stání č. 4 – P. N., bytem Utvenkova 10, Ostrava - Zábřeh
parkovací stání č. 5 – P. .N. bytem Utvenkova 8, Ostrava – Zábřeh
parkovací stání č. 28 – M. L., bytem Komenského 667, Ostrava              
parkovací stání č. 29 – R. R., bytem Volgogradská 30, Ostrava – Zábřeh  
parkovací stání č. 36 – F. U., bytem Ruská 39, Ostrava – Vítkovice          
parkovací stání č. 37 – K. U., bytem Ruská 39, Ostrava – Vítkovice          
parkovací stání č. 41 – S. G., bytem Utvenkova 12, Ostrava – Zábřeh

a

rozhodla

pronajmout části pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o  výměře 9 x 12 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou – ul. Utvenkova, Averinova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání  parkovacího stání, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45,- Kč/m2/rok, takto:

a)    parkovací stání na ul. Utvenkova

parkovací stání č. 2 – D. .K, bytem Braunerova 235/10, Praha 8
parkovací stání č. 8 – P. Ž., bytem Utvenkova 8, Ostrava – Zábřeh
parkovací stání č. 9 – M. L., bytem Komenského 667, Ostrava              
parkovací stání č. 10 – R. R., bytem Volgogradská 30, Ostrava – Zábřeh  
parkovací stání č. 11 – M. K., bytem Utvenkova 12, Ostrava – Zábřeh
parkovací stání č. 12 – S. G., bytem Utvenkova 12, Ostrava – Zábřeh
parkovací stání č. 13 – K. U., bytem Ruská 39, Ostrava – Vítkovice          

b)    parkovací stání na ul. Averinova

parkovací stání č. 10 a 11  – Ing. J. V., bytem Slezská 79, Jilešovice, Háj ve Slezsku

1306/29  
39

Zrušení části usnesení č. 5452/105 ze dne 27.05.2010 a Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Samoljovova

Rada městského obvodu

zrušuje

zrušuje části usnesení č. 5452/105 dne 27.5.2010, kterým rozhodla rozhodla pronajmout části
pozemků o výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem zřízení a užívání parkovacích stání s
ročním nájmem ve výši  45,- Kč/m2 bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
takto:

pronájem částí pozemku p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň – ul. Samoljovova

parkovací stání č. 1 – D. L., Samoljovova 19, Ostrava - Zábřeh
parkovací stání č. 2 – D. L., Samoljovova 19, Ostrava - Zábřeh
parkovací stání č. 3 – T. V., Samoljovova 7, Ostrava – Zábřeh
parkovací stání č. 4 – P. B., Samoljovova 9, Ostrava – Zábřeh
parkovací stání č. 5 – V.D., Samoljovova 5, Ostrava – Zábřeh
parkovací stání č. 6 – R. D., Samoljovova 3, Ostrava - Zábřeh
parkovací stání č. 7 – R. T., Samoljovova 5, Ostrava – Zábřeh
parkovací stání č. 8 – R. Š., Samoljovova 3, Ostrava – Zábřeh

a

rozhodla

a)    pronajmout části pozemku p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň o  výměře 8 x 12 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou – ul. Samoljovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání  parkovacího stání, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45,- Kč/m2/rok, takto:

parkovací stání č. 1 – J.a S. B., bytem Samoljovova 21, Ostrava – Zábřeh
parkovací stání č. 4 – D. L., Samoljovova 19, Ostrava - Zábřeh
parkovací stání č. 15 – V. G., Samoljovova 5, Ostrava – Zábřeh
parkovací stání č. 16 – R. T., Samoljovova 5, Ostrava – Zábřeh
parkovací stání č. 19 – R.Š., Samoljovova 3, Ostrava – Zábřeh
parkovací stání č. 20 – R. Š., Samoljovova 3, Ostrava – Zábřeh
parkovací stání č. 21 – R. D., Samoljovova 3, Ostrava – Zábřeh

VARIANTA A

parkovací stání č. 3 – D. L., Samoljovova 19, Ostrava - Zábřeh
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VARIANTA B

parkovací stání č. 3 – R. K., Samoljovova 19, Ostrava - Zábřeh

         
b) uzavřít se stavebníky parkovacích stání na ul. Samoljovova  smlouvy o právu provést stavbu -
úpravu jednotlivých příjezdů k parkovacím stáním, a to na pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha,
zeleň p v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za podmínky jejich předání do správy městského obvodu

1307/29  
40

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

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 245/1 ostatní plocha - zeleň v k.ú.
Hrabůvka, o výměře 35 m2, ul. Zlepšovatelů, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem přístavby restaurace k objektu prodejního střediska s
restaurací

1308/29  
41P

Námitky od O.K.D.C. mont s.r.o. u podlimitní veřejné zakázky na provedení "Komplexní zateplení
domu V. Košaře 5"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

námitky proti proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče u podlimitní veřejné zakázky VZ
17.11 na provedení "Komplexní zateplení domu V. Košaře 5" podané uchazečem O.K.D.C. mont
s.r.o. se sídlem Pavlovova 3059/40, 700 30 Ostrava-Jih, IČ: 25385747 a rozhodnutí o těchto
námitkách

1309/29  
42P

Odstoupení vybraného uchazeče BESKYDGROUP s.r.o. před uzavřením smlouvy o dílo u VZ 70.11
"Výměna rozvodů ZTI - Zdravotní středisko F. Formana 13a, Ostrava-Dubina"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

odstoupení vybraného uchazeče BESKYDGROUP s.r.o. se sídlem Na Poříčí 2050, 738 01  Frýdek-
Místek, IČ: 28614321 před uzavřením smlouvy o dílo u veřejné zakázky malého rozsahu VZ 70.11
na provedení stavebních prací "Výměna rozvodů ZTI - Zdravotní středisko F. Formana 13a,
Ostrava-Dubina"

1310/29  
43P

Oznámení ZŘ (dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části
III. Zásad) - Provozování Sportovního centra Dubina

Rada městského obvodu

stahuje

materiál č. 43P, týkající se zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 79.11 na poskytnutí služeb
"Provozování Sportovního centra Dubina", z jednání 29. schůze rady městského obvodu.

1311/29  
44P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zadat nadlimitní veřejnou zakázku  VZ 85.11 na  zpracování projektové dokumentace investiční
akce "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. Etapa"  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,  pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisi ve složení
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1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního SmO
3. Ing. arch. Petr Vencelides, vedoucí oddělení urbanistické koncepce  SmO
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Pavel Kalus, náměstek pro techniku a rozvoj, Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy,
s.r.o.
6. Bc.  Radim Miklas, místostarosta obvodu
7. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 85.11

Termín: 29. 02. 2012

1312/29  
45P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-
Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní 66

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 86.11 na provedení stavebních prací "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní 66" 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:
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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta 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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 86.11 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 29. 02. 2012

1313/29  
46P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad)  „Trakční osobní výtah Plzeňská 10, Ostrava“

Rada městského obvodu
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rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 90.11 na provedení
 stavebních prací „Trakční osobní výtah Plzeňská 10, Ostrava“, dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B. části II. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesních řízení Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jim zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů,
zájemcům uvedeným v předloženém  přínosu

jmenuje

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

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

hodnotící komise ve složení
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony těchto veřejných zakázek a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 90.11

Termín: 30. 11. 2011

1314/29  
47P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad)„Trakční osobní výtahy Horymírova 123, Ostrava“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 88.11 na provedení
 stavebních prací „Trakční osobní výtahy Horymírova 123, Ostrava“, dle § 18 odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B. části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesních řízení Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jim zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém  přínosu

jmenuje

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

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

hodnotící komise ve složení
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony těchto veřejných zakázek a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 88.11

Termín: 30. 11. 2011

1315/29  
48P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad)„Trakční osobní výtahy Horymírova 125, Ostrava“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 89.11 na provedení
 stavebních prací „Trakční osobní výtahy Horymírova 125, Ostrava“, dle § 18 odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B. části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesních řízení Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jim zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém  přínosu

jmenuje

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

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

hodnotící komise ve složení
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony těchto veřejných zakázek a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 89.11

Termín: 30. 11. 2011

1316/29  
49P

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 chodníku ul. Čujkovova - jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 84.11 k provedení
stavebních prací "Oprava chodníku ul. Čujkovova - 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 s úpravou

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:

18 z 26



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

Termín: 31. 12. 2011

1317/29  
50P

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 III. třídy ul. Horní 5-27, Jubilejní
100-106"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 81.11 k provedení
stavebních prací "Oprava komunikace III. třídy ul. Horní 5-27, Jubilejní 100-106“ 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 s úpravou

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 81.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
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Termín: 31. 12. 2011

1318/29  
51P

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 III. třídy ul. Stavbařů p.č. 225/1"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 83.11 k provedení
stavebních prací "Oprava komunikace III. třídy ul. Stavbařů p.č. 225/1“ 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 s úpravou a doplněním

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

Termín: 31. 12. 2011

1319/29  
52P

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 parkoviště ul. Provaznické a ul. Dr. Lukášové"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 82.11 k provedení
stavebních prací "Oprava parkoviště ul. Provaznické a ul. Dr. Lukášové“ 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 s úpravou

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

Termín: 31. 12. 2011

1320/29  
53P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od  100 do 500 tis. Kč  bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
I.-III. čtvrtletí 2011 ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 68

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od  100.000,00 Kč  do  500.000,00  Kč bez
DPH:
-za I.-III. čtvrtletí 2011 ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 68, příspěvková 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.

1321/29  
54P

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  - „Zajištění výuky cizích jazyků (anglického a německého) a
znakové řeči pro zaměstnance Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 26/043/1/11 o  "Zajištění výuky cizích jazyků (anglického a
německého) a znakové řeči pro zaměstnance Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih"   dle důvodové zprávy

ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu

připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na  "Zajištění výuky cizích jazyků (anglického a
německého) a znakové řeči pro zaměstnance Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih".

Termín: 07. 10. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh  dodatku č. 1 ke smlouvě  o "Zabezpečení jazykových kurzů pro zaměstnance
Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih".

Termín: 10. 10. 2011

1322/29  
55P

Výzva (dle § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části
III. Zásad) - Zajištění vybraných činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v roce
2012 - 2014

Rada městského obvodu

rozhodla
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zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 77.11 k poskytnutí služeb
„Zajištění vybraných činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v roce 2012 - 2014" ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 odst. 4 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, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení:
členové:
1. Ing. Radovan Horák, člen rady obvodu
2. Mgr. Libuše Přikrylová, člen rady obvodu
3. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
4. PaedDr. Ivona Klímová, člen rady obvodu
5. Mgr. Michael Kutty, tiskový mluvčí

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. et. Ing. Jiří Srba, člen rady obvodu
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
4. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
5. Mgr. Petr Dorociak, odbor právní

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 77.11 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 12. 2011

1323/29  
56P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 73.11 k provedení stavebních prací "Rekonstrukce náměstí Generála Svobody"
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

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

- jako druhým v pořadí s uchazečem SEKOS Morava, a.s., se sídlem Vratimovská 716, 719 00
Ostrava-Kunčice, IČ: 25832654, za nabídkovou cenu:
Kč 3.490.682,00 bez DPH,
tj. Kč 4.188.818,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

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

Termín: 21. 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 "Rekonstrukce náměstí Generála Svobody" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 31. 10. 2011

1324/29  
57P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Izolace proti zemní vlhkosti Čujkovova 23 a 32,
Ostrava-Zábřeh
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Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 76.11 k provedení stavebních prací "Izolace proti zemní vlhkosti Čujkovova 23
a 32, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00
 Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603, za nabídkovou cenu:
Kč 1.795.167,76 bez DPH,
tj. Kč 1.974.684,56 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 2.311.823,00 bez DPH,
tj. Kč 2.543.007,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Izolace proti zemní vlhkosti Čujkovova 23 a 32, Ostrava-Zábřeh"

Termín: 21. 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 "Izolace proti zemní vlhkosti Čujkovova 23 a 32, Ostrava-Zábřeh" a
předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 31. 10. 2011

1325/29  
58P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) "Likvidace tribuny v bývalém sportovním areálu
na ul. Svazácká 1, Ostrava-Zábřeh"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 55.11 na provedení
 stavebních prací "Likvidace tribuny v bývalém sportovním areálu na ul. Svazácká 1, Ostrava-
Zábřeh" dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu
B. části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesních
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jim zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém  přínosu

jmenuje

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

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

hodnotící komise ve složení
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

náhradníci členů                        
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 55.11

Termín: 30. 12. 2011

1326/29  
59P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Oprava komunikace ul. Dvouletky 10-20 a Jubilejní
82-94

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 80.11 k provedení stavebních prací "Oprava komunikace ul. Dvouletky 10-20 a
Jubilejní 82-94" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Profi Interier s.r.o., se sídlem Nádražní 545/140, 702 00  Moravská
Ostrava, IČ: 65140559, za nabídkovou cenu:
Kč 2.625.265,00 bez DPH,
tj. Kč 3.150.318,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem MSS Ostrava s.r.o., se sídlem Věšínova 457/36, 700 30
 Ostrava-Zábřeh, IČ: 61973840, za nabídkovou cenu:
Kč 3.025.480,00 bez DPH,
tj. Kč 3.630.576,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Oprava komunikace ul. Dvouletky 10-20 a Jubilejní 82-94"

Termín: 11. 11. 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 komunikace ul. Dvouletky 10-20 a Jubilejní 82-94" a předat jej
k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 18. 11. 2011

1327/29  
60P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Oprava výtluků v Městském obvodě O.-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., se sídlem Dubečská 3238,
100 00  Praha 10, odštěpný závod 6-Morava, Skály 870, Tlumačov, IČ: 45273910, z důvodu
uvedeného v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 64.11 k provedení stavebních prací "Oprava výtluků v Městském obvodě
O.-Jih" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem EUROVIA CS, a.s, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, odštěpný závod
oblast Morava, závod Ostrava, Starobělská 3040/56, 704 16 Ostrava-Zábřeh, IČ: 45274924, za
nabídkovou cenu:
Kč 4.856.644,00 bez DPH,
tj. Kč 5.827.972,80 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK, s místem podnikání Dolní
34, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 15495892, za nabídkovou cenu:
Kč 5.256.280,00 bez DPH,
tj. Kč 6.307.536,00 vč. DPH

ukládá
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Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Oprava výtluků v Městském obvodě O.-Jih"

Termín: 11. 11. 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 výtluků v Městském obvodě O.-Jih" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 18. 11. 2011

1328/29  
61

Ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorám budovy tribuny na ulici Svazácká 1/496 v
Ostravě-Zábřehu a prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor

Rada městského obvodu

rozhodla

1) ukončit dohodou dnem 31.10.2011 nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v budově
tribuny na ulici Svazácká 1/496 v Ostravě-Zábřehu č. 8/014/793/09 ze dne 1.5.2001 uzavřenou s
K. V. bytem Bohumínská 48, Ostrava-Slezská Ostrava,
2) prominout K. V., bytem Bohumínská 48, Ostrava-Slezská Ostrava, nájemné za pronájem
nebytových prostor v budově tribuny na ulici Svazácká 1/496 v Ostravě-Zábřehu za měsíc říjen
2011 v celkové výši 16.519,- Kč.

1329/29  
62

Ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově tribuny na ulici Svazácká 1/496 v
Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit dohodou dnem 15.11.2011 smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v budově tribuny na
ulici Svazácká 1/496 v Ostravě-Zábřehu č. 11/b/014/334/07 ze dne 3.4.2007 uzavřenou s FC
Ostrava-Jih, o. s. se sídlem Svazácká 1, Ostrava-Zábřeh za podmínek dle zápisu z jednání, které
proběhlo 5.10.2011.
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