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Přehled usnesení 3. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 9.12.2010 9:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0094/3 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0095/3 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0096/3 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0097/3 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0098/3 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0099/3 6. Svěření hmotného movitého majetku Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci (
Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0100/3 7. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou ( Ing. Pavel
Planka , místostarosta )

0101/3 8. Plán odpisů MSOJ na rok 2011 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0102/3 9. Plán výnosů a nákladů Majetkové správy Ostrava - Jih na rok 2011 ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0103/3 10. Pronájem volných míst v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0104/3 11. Závazný ukazatel limitu platů Majetkové správy Ostrava - Jih pro rok 2011 ( Ing. Radim Lauko
, místostarosta )

0105/3 12. Rozpočtové opatření akce Digitalizace kina Luna ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0106/3 13. Odpis nerealizované projektové dokumentace ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0107/3 14. Souhlas s přijetím darů pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0108/3 15. Pronájem bytů výběrovým řízením ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0109/3 16. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po předchozím zániku práva nájmu bytu ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0110/3 17. Uzavření smlouvy o ubytování, zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu dohodou ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0111/3 18. Žádosti o schválení výměny bytů ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0112/3 19. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0113/3 20. Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2011 dle jednotlivých správců DaBF (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0114/3 21. Započtení vynaložených nákladů spojených s provedením výměny oken v pronajatém
nebytovém prostoru na ul. Mjr.Nováka č.1455/34 pavilón B, Ostrava-Hrabůvka u nájemce VOŠ
Sokrates, s.r.o. ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0115/3 22. Zveřejnění záměru na pronájem volných malometrážních bytových jednotek, pronájem bytu (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0116/3 23. Zrušení usnesení rady městského obvodu č. 4294/66 ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0117/3 24. Prodej pozemku pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Moravská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0118/3 25. Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0119/3 26. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0120/3 27. Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Svornosti ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0121/3 28. Podnájem nebytových prostor v objektu G-Centra na ulici Čujkovova 40A/3165 v Ostravě-
Zábřehu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0122/3 29. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0123/3 30. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Na Obecní ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )
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0124/3 31. Souhlas s uzavřením provozu ve sportovní hale Ostrava – Dubina ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0125/3 32. Souhlas s podnájmy u nájemce Vyšší odborná škola SOKRATES s.r.o. a rozšíření účelu
pronájmu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0126/3 33. Souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu na ulici Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava-
Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0127/3 34. Souhlas s odepisováním provedeného technického zhodnocení nájemcem Českou poštou, s.p. (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0128/3 35. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v
k.ú. Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0129/3 36. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Jedličkova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0130/3 37. Výpůjčka nebytových prostor ve sportovní hale na ulici Horní 81, č.pop. 287 v Ostravě –
Dubině. ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0131/3 38. Změna termínu úhrady smluvní pokuty za předčasné ukončení nájemní smlouvy uzavřené s
Českou spořitelnou, a.s. ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0132/3 39. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, areál bývalé ZŠ Mjr. Nováka
( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0133/3 40. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor na ulici Dr. Martínka čp. 1611, Ostrava-
Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0134/3 41. Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0135/3 42. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0136/3 43. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0137/3 44. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0138/3 45. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Beskydská ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0139/3 46. Zveřejnění záměru na výpůjčku částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0140/3 47. Odpis pohledávek ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0141/3 48. Odpis pohledávek ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0142/3 49. Odpis pohledávek ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0143/3 50P. Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi - VZ pro zpracování
projektové dokumentace investiční akce "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba" ( Ing. Bc. Natalia
Mlynková , pověřená zastupováním odboru právního )

0144/3 51. Návrh rozpočtového opatření č. 6 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0145/3 52. Informativní zpráva o omezení nebo přerušení provozu mateřských škol a školních družin při
základních školách dne 8.12.2010 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0146/3 53. Souhlas s přijetím finančních darů pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0147/3 54. Prodej domu a pozemku na ul. Lumírova 28, Výškovice do vlastnictví právnické osoby -
družstva ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0148/3 OR Zřízení komisí Rady Městského obvodu Ostrava-Jih ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0094/3
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se
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- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, UZ 93566, ORG 1023 o 900 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6122, UZ 93566, ORG 1023 o 900 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6122, ORG 1023 o 128 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3392, pol.5137, ORG 1023 o 128 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0095/3
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšují investiční přijaté transfery ze SF pol. 4213, UZ 93566  o 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6122, UZ 93566, ORG 1023 o 100 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0096/3
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6122, ORG 1023 o 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6122,  ORG 1013 o 100 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0097/3
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 12, § 3639, pol. 2119 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 12, § 6171, pol. 5361 o 5 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0098/3
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 105 tis.Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2009
DaBF)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5909, UZ 13 o 105 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0099/3
6

Svěření hmotného movitého majetku Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové
organizaci

Rada městského obvodu
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rozhodla

o svěření hmotného movitého majetku k hospodaření Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih,
příspěvkové organizaci, jehož zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 986.640,00  dle důvodové zprávy

0100/3
7

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou v Ostravě-
Zábřehu na ulici Horymírova a v Ostravě-Hrabůvce na ulici Odborářská a Horní 29

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 48
P. L., bytem Jižní 16, Ostrava-Zábřeh

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 26
Č. Š., bytem Horní 37, Ostrava-Hrabůvka

Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 9
N. K., bytem Horní 10, Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 47
R. M., bytem Krakovská 4, Ostrava-Hrabůvka

0101/3
8

Plán odpisů MSOJ na rok 2011

Rada městského obvodu

schvaluje

plán odpisů MSOJ na rok 2011 dle předložené důvodové zprávy

0102/3
9

Plán výnosů a nákladů Majetkové správy Ostrava - Jih na rok 2011

Rada městského obvodu

schvaluje

plán výnosů a nákladů Majetkové správy Ostrava - Jih na rok 2011 dle předložené důvodové
správy

0103/3
10

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 68, NP na ul. Vl. Vlasákové paní L.
V. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně
vč. DPH

2)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 72, NP na ul. Vl. Vlasákové panu
T. M. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč
měsíčně vč. DPH

3)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 41, box č. 61, NP na ul. B. Václavka panu I.
L. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně
vč. DPH

0104/3
11

Závazný ukazatel limitu platů Majetkové správy Ostrava - Jih pro rok 2011

Rada městského obvodu

schvaluje

závazný ukazatel limitu platů Majetkové správy Ostrava - Jih pro rok 2011 ve výši 12 909
000,- Kč dle předložené důvodové zprávy
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0105/3
12

Rozpočtové opatření akce Digitalizace kina Luna

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 5891/112 ze dne 23. 9. 2010

0106/3
13

Odpis nerealizované projektové dokumentace

Rada městského obvodu

schvaluje

odpis z účtu 042 200 nerealizované projektové dokumentace v celkové výši Kč 63 000,-

0107/3
14

Souhlas s přijetím darů pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím darů pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih a to:

Od firmy VLČEK Miroslav, Nám. Gen. Svobody 28, Ostrava-Zábřeh
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 7 000,- Kč na zakoupení hraček pro děti
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 2 100,- Kč na zakoupení hraček pro děti

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 5 000,- Kč od firmy Vajdík,Ostrava- Mariánské Hory na zakoupení hraček
pro děti

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
- věcný dar v hodnotě 60,- Kč kniha a  doplňkový výukový materiál od Moravskoslezské
vědecké knihovny v Ostravě.

0108/3
15

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Výškovická 157, 0+1, I. kat., č. b. 78
Š. I., Horní 3

rozhodla

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

II.

o přednostním pronájmu bytu s dluhem, na dobu určitou dle důvodové zprávy

Vaňkova 48, 1+3, I. kat., č. b. 23
P. D., Nálepkova 24/865, Ostrava-Poruba

Plzeňská 8, 0+2, I. kat., č. b. 90
B. E., Pavlovova 55

rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu s dluhem o dalších uchazečích v
pořadí dle důvodové zprávy
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0109/3
16

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

U Studia 1, 1+3, I. kat., č. b. 6
P. G., U Studia 1, Ostrava-Zábřeh a M. G., U Studia 1, Ostrava-Zábřeh dle upraveného návrhu

Plzeňská 10, 0+2, I. kat., č. b. 15
N. G., Plzeňská 10, Ostrava-Zábřeh

Jugoslávská 20, 1+1, I. kat., č. b. 27
Z. N., Jugoslávská 20, Ostrava-Zábřeh

0110/3
17

Uzavření smlouvy o ubytování, zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

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

místnost č. 4 - Ing. M. P., Horní 3
místnost č. 15 - V. L., Hasičská 22
místnost č. 6 - D. B., Abramovova 18
místnost č. 16 - Š. A., U Učiliště 1, Ostrava-Kunčice

II.

o zajištění přístřeší  v ubytovacím zařízení na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle
důvodové zprávy

P. L., Volgogradská 121

III.

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

O. P., Pavlovova 67, č. b. 1.
P. I., Rodimcevova 20, č. b. 1
K. P., Čujkovova 23, č. b. 86
T. J., Tylova 4, č. b. 4

0111/3
18

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

I.

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
A. Ch.
Dr. Šavrdy 8, Ostrava-Bělský Les

H. Š.
Horymírova 112, Ostrava-Zábřeh

2)
J. H.
P. Lumumby 23, Ostrava-Zábřeh

V.H.
Josefa Kotase 29, Ostrava-Hrabůvka

3)
D. M.
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Františka Formana 49, Ostrava-Dubina

J. F.
Františka Formana 30, Ostrava-Dubina

4)
J. Š.
Plzeňská 8, Ostrava-Zábřeh

E. M.
M. M.
Havířská 14, Ostrava-Moravská Ostrava

5)
M. V.
Bohumíra Četyny 2, Ostrava-Bělský Les

J. U.
D. U.
U prodejny 5, Ostrava-Hrabůvka

6)
T. Z.
Zlepšovatelů 32, Ostrava-Hrabůvka

P. P.
Bohumíra Četyny 5, Ostrava-Bělský Les

7)
L. K.
Václava Košaře 3, Ostrava-Dubina

A. F.
Volgogradská 147, Ostrava-Zábřeh

8)
T. T.
Gerasimovova 12, Ostrava-Zábřeh

P. M.
29. dubna 5, Ostrava-Výškovice

0112/3
19

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

T. V., Svornosti 3, č. b. 3

II.

o neuzavření smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

M. P., Čujkovova 32, č. b. 3

0113/3
20

Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2011 dle jednotlivých správců DaBF

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem plánu výnosů a nákladů na rok 2011 pro hospodářskou činnost Městského obvodu
Ostrava-Jih a plánu jmenovitých akcí na rok 2011 dle jednotlivých správců DaBF v rozsahu
předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení
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0114/3
21

Započtení vynaložených nákladů spojených s provedením výměny oken v pronajatém
nebytovém prostoru na ul. Mjr.Nováka č.1455/34 pavilón B, Ostrava-Hrabůvka u nájemce
VOŠ Sokrates, s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

započítat v nájemném náklady vložené nájemcem společností VOŠ Sokrates, s.r.o., se sídlem
Na Hradbách 2632/18, Ostrava-Moravská Ostrava, za provedení výměny 36 ks oken v 1.N.P.
a 2.N.P. v pronajatém nebytovém prostoru na ul. Mjr.Nováka 1455/34 pavilón B, Ostrava-
Hrabůvka v celkové výši 262.220,- Kč

ukládá

Bc. Drahomíře Hanzelkové vedoucí majetkového odboru zohlednit zápočet do smluvního
vztahu

0115/3
22

Zveřejnění záměru na pronájem volných malometrážních bytových jednotek, pronájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

II.

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

Plzeňská 10, 0+1, I. kat., č. b. 73
Šenkyříková Anna, nar. 23.08.1949, Plzeňská 10

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

Šenkyříková Anna, nar. 23.08.1949, Plzeňská 10, č. b. 25

0116/3
23

Zrušení usnesení rady městského obvodu č. 4294/66

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 4294/66 ze dne 19. 1. 2006, týkající se opatření k absenci neuvolněných členů
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zrušit své usnesení č. 671/21 ze dne 23. 2. 2006

0117/3
24

Prodej pozemku pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Moravská

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem části pozemku p.p.č. 199/23 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka,
odděleného geometrickým plánem č. 1166-77/2010   a nově označeného jako p.p.č. 199/35
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Moravská, do SJM  F. a
L. S., oba bytem Moravská 680/3, Ostrava – Hrabůvka, za cenu  ve výši  1.800,- Kč, za
podmínky úhrady správního poplatku ve výši 500,- Kč a nákladů za vypracování
geometrického plánu a znaleckého posudku

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu části dotčeného pozemku

0118/3
25

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

Rada městského obvodu
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rozhodla

pronajmout  části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní
plocha, dráha  o celkové výměře 120m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná,
panu N. G., bytem Mitušova 41, Ostrava - Hrabůvka, za účelem užívání zahrádky s ročním
nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

0119/3
26

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, 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. 1987/7, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu A.
M., bytem Šeříková 627/40, Ostrava-Výškovice;
2) pozemek parc.č.st. 2387, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu T. P.,
bytem Mongolská 1432/22, Ostrava-Poruba;
3) pozemek parc.č.st. 2540, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu J. V.,
bytem Petruškova 18, Ostrava-Zábřeh;
4) pozemek parc.č.st. 2987, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu P. P.
P., bytem 17. listopadu 748/56, Ostrava-Poruba;
5) pozemek parc.č.st. 3567/1,jednotka č. 24/678, zast. pl. o výměře 516 m2, v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, panu P. H., bytem J. Maluchy 128/11, Ostrava-Dubina.

0120/3
27

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Svornosti

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku poz. parc. č. 1237/9, ostatní plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou o
výměře 43 m2 na ulici Svornosti organizacím Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko
Modrý šíp Ostrava, se sídlem U Lesa 60/235, Ostrava – Hrabůvka, IČ 62348213 a Asociace
TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK, se sídlem Výškovická 149, Ostrava – Výškovice, IČ 68308868,
za účelem vybudování a užívání přístupového chodníku a ohrazení venkovního prostoru, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 10 Kč/m2/rok.

0121/3
28

Podnájem nebytových prostor v objektu G-Centra na ulici Čujkovova 40A/3165 v Ostravě-
Zábřehu

Rada městského obvodu

nesouhlasí

aby pan R. Ch., bytem Žilinská 1357/17, Ostrava-Poruba, nájemce nebytových prostor v
objektu G-Centra na ulici Čujkovova 40A/3165 v Ostravě-Zábřehu, přenechal do podnájmu
část nebytových prostor o výměře 4 m2 společnosti FORTUNA GAME a.s., se sídlem Vodičkova
699/30, Praha 1, IČ 43003575 za účelem umístění sázkového terminálu.

0122/3
29

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nepronajmout pozemek v majetku Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu
Ostrava - Jih, a to část p.p.č 270/25  ostatní plocha - ostatní komunikace, v k.ú. Hrabůvka, ul.
Provaznická o výměře 13 m2, za účelem užívání parkovacího místa č. 43 u dokončeného
obytného domu A4, za cenu 45,- Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou, paní E. S., bytem Provaznická 22/1644, Ostrava - Hrabůvka

0123/3
30

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Na Obecní

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 3. schůze rady materiál č. 30, týkající se Pronájmu části pozemku v  k.ú. Hrabůvka,
ul. Na Obecní
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0124/3
31

Souhlas s uzavřením provozu ve sportovní hale Ostrava – Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením provozu ve sportovní hale na ulici Horní 81, Ostrava – Dubina ve dnech
24.-26.12.2010, 31.12.2010 a 1.1.2011.

0125/3
32

Souhlas s podnájmy u nájemce Vyšší odborná škola SOKRATES s.r.o. a rozšíření účelu
pronájmu

Rada městského obvodu

rozhodla

o rozšíření účelu pronájmu nebytových prostor, které společnost Vyšší odborná škola
SOKRATES, s.r.o. užívá v objektu školy na ulici Mjr. Nováka 34 v Ostravě – Hrabůvce na
základě nájemní smlouvy č. 8/014/1641/08 o pořádání kulturních akcí pro studenty,

souhlasí

s podnájmem nebytových prostor v budově na ulici Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava –
Hrabůvka, které má v nájmu Vyšší odborná škola SOKRATES s.r.o. pro společnosti Institut
vzdělávání SOKRATES, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Na Hradbách 2632/18,
IČ 25883500, a SOKRATES Bohemia, s.r.o., se sídlem Brno, Pekařská 407/18, IČ 27910342,
 za účelem za účelem fungování právnické vyšší odborné školy, Vysoké školy moravskoslezské
a dalších vzdělávacích stupňů, k provozování vzdělávacích kurzů a pořádání kulturních akcí pro
studenty, a to za stejných podmínek, které má nájemce sjednány v nájemní smlouvě.

0126/3
33

Souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu na ulici Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

aby společnost EDUCAnet – Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o., nájemce nebytových
prostor v objektu na ulici Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava-Hrabůvka, přenechala do podnájmu
část nebytových prostor o výměře cca 64 m2 společnosti VERMARCO s.r.o., se sídlem Dr.
Martínka 1491/7, Ostrava-Hrabůvka, IČ 28635230 za účelem provozování školního bufetu, a
to za stejných podmínek, které má nájemce sjednány v nájemní smlouvě.

0127/3
34

Souhlas s odepisováním provedeného technického zhodnocení nájemcem Českou poštou,
s.p.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepisováním provedeného technického zhodnocení v budově na ulici Horní 55/1492,
Ostrava-Hrabůvka, které provedl nájemce Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů
909/4, Praha 1 v rozsahu dle důvodové zprávy, v účetnictví nájemce, v souladu se zákonem č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů.

0128/3
35

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby podzemního vedení veřejné sítě elektronických
komunikací  na pozemcích  p.p.č.391/1 ostatní plocha – zeleň , p.p.č. 403/1 ostatní plocha –
zeleň , p.p.č. 404/1 ostatní plocha – zeleň, p.p.č. 412/1 ostatní plocha – zeleň,  p.p.č. 412/4
ostatní plocha –zeleň , p.p.č. 412/5 ostatní plocha - zeleň , p.p.č.  414 ostatní plocha - ostatní
komunikace, p.p.č. 434/1 ostatní plocha - zeleň , p.p.č. 434/35 ostatní plocha - ostatní
komunikace , p.p.č. 451/4 ostatní plocha - ostatní komunikace, p.p.č. 456/4 ostatní plocha -
ostatní komunikace, p.p.č. 456/6 ostatní plocha - zeleň, v k.ú.Hrabůvka a p.p.č. 96/1 ostatní
plocha - jiná plocha  v k.ú. Dubina u Ostravy,  všechny ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih.

rozhodla
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o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích  p.p.č.391/1 ostatní plocha
– zeleň, p.p.č. 403/1 ostatní plocha – zeleň, p.p.č. 404/1 ostatní plocha – zeleň, p.p.č. 412/1
ostatní plocha – zeleň,  p.p.č. 412/4 ostatní plocha –zeleň, p.p.č. 412/5 ostatní plocha - zeleň,
p.p.č.  414 ostatní plocha - ostatní komunikace, p.p.č. 434/1 ostatní plocha - zeleň, p.p.č.
434/35 ostatní plocha - ostatní komunikace, p.p.č. 451/4 ostatní plocha - ostatní komunikace,
p.p.č. 456/4 ostatní plocha - ostatní komunikace, p.p.č. 456/6 ostatní plocha - zeleň, v
k.ú.Hrabůvka a p.p.č. 96/1 ostatní plocha - jiná plocha  v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih.,   za účelem
podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací v  celkové délce 2 380 bm pro
stavbu "OMS PODA - Ostrava - Hrabůvka I. - vyvedení z přípoloží k VO"  pro společnost PODA
a.s., se sídlem  28. října 102, PSČ 702 00, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: 27768961, za
úplatu  300,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 400,- 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 podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací
b) vstupováním a vjížděním na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního vedení
veřejné sítě elektronických komunikací a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem,

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem podzemního vedení veřejné sítě
elektronických komunikací  pro stavbu "OMS PODA - Ostrava - Hrabůvka I. - vyvedení z
přípoloží k VO"  pro společnost PODA a.s., se sídlem  28. října 102, PSČ 702 00, Ostrava
Moravská Ostrava, IČ: 27768961, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle předloženého návrhu.

0129/3
36

Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Jedličkova

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  o ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 458/55 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 60 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova, panu S. Š.,  bytem Jedličkova 4,
Ostrava – Zábřeh,  a to  na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/531/05, za
účelem užívání zahrádky, dohodou dnem 31.12.2010

b)  zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/55 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 60 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova, za účelem užívání
zahrádky, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

0130/3
37

Výpůjčka nebytových prostor ve sportovní hale na ulici Horní 81, č.pop. 287 v Ostravě –
Dubině.

Rada městského obvodu

rozhodla

1) vypůjčit nebytové prostory ve sportovní hale na ulici Horní 81, č.pop. 287 v Ostravě –
Dubině – místnosti č. 219 o výměře 107 m2 občanskému sdružením 1. SC Vítkovice, Řecká
1473/1, Ostrava-Poruba, IČ 26588005, za účelem zřízení a užívání posilovny, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínek dle důvodové zprávy,
2) stanovit cenu za užívání posilovny na 50 Kč na osobu za vstup.

0131/3
38

Změna termínu úhrady smluvní pokuty za předčasné ukončení nájemní smlouvy uzavřené s
Českou spořitelnou, a.s.

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodloužením termínu úhrady smluvní pokuty za předčasné ukončení nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor v budově na ulici Horní 55/1492, Ostrava-Hrabůvka č. uzavřené
s Českou spořitelnou, a.s. do 31.12.2010 za podmínek dle důvodové zprávy.

0132/3
39

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, areál bývalé ZŠ Mjr. Nováka

Rada městského obvodu

rozhodla
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zveřejnit záměr na pronájem části pozemku poz. parc. č. 433/33 v k.ú. Hrabůvka u školy na
ulici Mjr. Nováka 34/1455 o výměře 680 m2 za účelem užívání jako oddechová zóna pro
studenty společností SOKRATES s výší nájemného 1000 Kč za rok.

0133/3
40

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor na ulici Dr. Martínka čp. 1611, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pronájem nebytových prostor v budově na ulici Dr. Martínka čp.
1611, Ostrava-Hrabůvka o celkové výměře 46 m2 s minimální výší nájemného 800
Kč/m2/rok.

0134/3
41

Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 101/38 ostatní plocha – zeleň, část o
výměře 8 m2 a parc.č. 101/33 ostatní plocha – ostatní komunikace, část o výměře 2 m2, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina
u Ostravy, ul. A. Poledníka, za účelem provozování novinového stánku s doplňkovým
prodejem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0135/3
42

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) o ukončení NS č.7/017/1587/07/Bie, uzavřené dne 16.10.2007 s panem Ing. Borisem
Blažejem na část pozemku  p.p.č. 435/1, dohodou dnem 31.12.2010

b) o ukončení NS č. 7/014/691/10/Gál uzavřené dne 20.9.2010 s panem Janem Sedliákem na
část pozemku p.p.č. 433/9,  dohdou dnem 31.12.2010

c) zveřejnit záměr na pronájem  části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha - zeleň  v k.ú.
Hrabůvka, ul.Oráčova, o výměře 2 x 12 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih,  za účelem  užívání parkovacích stání na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

d) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 433/9 ostatní plocha - zeleň v k.ú.
Hrabůvka, ul. Oráčova, o výměře 12 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0136/3
43

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 348/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o
výměře 2 x 12 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská, v majetku Statutárního města Ostravy -
svěřeného Městskému obvodu Ostrava - jih, za účelem zřízení a užívání šikmých parkovacích
míst , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0137/3
44

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím
vlastnictví v k.ú. Zábřeh nad Odrou:
1) pozemek parc.č.st. 3644, zast. pl. o výměře 18 m2, lokalita U Výtopny;
2) pozemek parc.č.st. 2956/1, zast. pl. o výměře 225 m2, lokalita Rudná-Pavlovova;
3) pozemek parc.č.st. 2961/1, zast. pl. o výměře 228 m2, lokalita Rudná-Pavlovova
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0138/3
45

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 566/27 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 15 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Beskydská, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání přístupu a
příjezdu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0139/3
46

Zveřejnění záměru na výpůjčku částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemků p.p.č. 1079/7 ostatní plocha - dráha  a p.p.č. 575
ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy - svěřených  Městskému obvodu Ostrava - Jih, na ul. Plzeňská, o výměře 1685
m2 a 659 m2, na dobu určitou do kolaudace stavby "Výstavba kolejového  propojení ulic
Plzeňská - Pavlovova"v rámci projektu „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v
Ostravě“

0140/3
47

Odpis pohledávek

Rada městského obvodu

souhlasí

s odpisem pohledávky za :
společnost PETRA a.s.  z titulu odpisu pohledávky z podrozvahového účtu úřadu ve výši Kč
3.082,--

společnost HAFAN KLUB, spol. s r. o., z titulu odpisu pohledávky z podrozvahového účtu úřadu
ve výši Kč 14.849,50  - úrok a smluvní pokuty ve výši        Kč 7.684,50

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o odpisu pohledávky za:
společnost HAFAN KLUB, spol. s r. o., z titulu odpisu pohledávky z podrozvahového účtu úřadu
ve výši Kč 14.849,50  - úrok a smluvní pokutu ve výši         Kč 7.684,50

0141/3
48

Odpis pohledávek

Rada městského obvodu

souhlasí

s odpisem pohledávky za:
společnost Kuchyňské interiéry -  IQ, s.r.o., z titulu odpisu pohledávky z nájemní smlouvy č.
2/b/014/920/06 ve výši Kč 221.699,-- a úroků z prodlení ve výši Kč 8.259,70

doporučuje

rozhodnout zastupitestvu o odepsání pohledávek za:
společnost Kuchyňské interiéry -  IQ, s.r.o., z titulu odpisu pohledávky z nájemní smlouvy č.
2/b/014/920/06 ve výši Kč 221.699,-- a úroků z prodlení ve výši Kč 8.259,70

0142/3
49

Odpis pohledávek

Rada městského obvodu

souhlasí

s odpisem pohledávek za:
- Pavel Daška z titulu nezaplacených faktur za poskytované služby z nájemní smlouvy č.
2/b/032/90/97 ve výši 11.582,-- Kč, nákladů řízení ve výši 1.930,-- Kč a smluvní pokuty ve
výši 19.349,-- Kč
- Petr Kristoforski z titulu vloupání do objektů převážně školských zařízení, svěřených
Městskému obvodu Ostrava-Jih, ve výši 42.481,80 Kč a nákladů řízení ve výši 400,-- Kč
- LYOF - FOOD, a. s. v "likvidaci"  z titulu nezaplaceného nájemného z nájemní smlouvy
nebytových prostor č. 2/b/032/67/95 a smlouvy č. 2/a/042/28/97/Faj ve výši 175.250,70 Kč,
nákladů řízení ve výši 6.160,-- Kč a úroků z prodlení ve výši 421.313,-- Kč

14 z 19



- EMATEC spol. s r. o. "v likvidaci" z titulu neoprávněně proplacené faktury, která byla
vystavena na základě mandátní smlouvy ze dne 30.11.1992 ve výši 152.270,30 Kč a  nákladů
řízení ve výši 6.429,-- Kč

doporučuje

rozhodnout zastupitelstvu o odepsání pohledávek za:
- P. D. z titulu nezaplacených faktur za poskytované služby z nájemní smlouvy č. 2/b/032
/90/97 ve výši 11.582,-- Kč, nákladů řízení ve výši 1.930,-- Kč a smluvní pokuty ve výši
19.349,-- Kč
- P. K. z titulu vloupání do objektů převážně školských zařízení, svěřených Městskému obvodu
Ostrava-Jih, ve výši 42.481,80 Kč a nákladů řízení ve výši 400,-- Kč
- LYOF - FOOD, a. s. v "likvidaci"  z titulu nezaplaceného nájemného z nájemní smlouvy
nebytových prostor č. 2/b/032/67/95 a smlouvy č. 2/a/042/28/97/Faj ve výši 175.250,70 Kč,
nákladů řízení ve výši 6.160,-- Kč a úroků z prodlení ve výši 421.313,-- Kč
- EMATEC spol. s r. o. "v likvidaci" z titulu neoprávněně proplacené faktury, která byla
vystavena na základě mandátní smlouvy ze dne 30.11.1992 ve výši 152.270,30 Kč a  nákladů
řízení ve výši 6.429,-- Kč

0143/3
50P

Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi - VZ pro zpracování
projektové dokumentace investiční akce "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba"

Rada městského obvodu

rozhodla

dne 4.11.2010 o vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky  VZ 72.10 na služby -  zpracování
projektové dokumentace investiční akce "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba"  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

jmenuje

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

1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního SmO
3. Ing. arch. Cyril Vltavský, vedoucí odboru útvar hlavního architekta 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. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
7. Ing. Luděk Konečný, autorizovaný inženýr
8. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
9. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

náhradníci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, komise pro posouzení kvalifikace a
hodnotící komise
1. Ľubomír Košík
2. Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
3. Ing. Jan Půček
4. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
5. Pavel Ehler, náměstek ředitele pro provoz, Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy,
s.r.o.
6. Dalibor Gříšek, člen zastupitelstva SmO
7. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
8. Mgr. Petr Dorociak, odbor právní
9. Ing. Radim Ondříšek, člen rady obvodu

ukládá

Ing. Natalii Mlynkové, pověřené zastupováním odboru právního

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 72.10

Termín: 28.3.2011

0144/3
51

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu
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souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1005 o 1 020 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5171,  UZ 3 o 1 007 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5169,  UZ 3 o 13 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0145/3
52

Informativní zpráva o omezení nebo přerušení provozu mateřských škol a školních družin
při základních školách dne 8.12.2010

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informativní zprávu o omezení nebo přerušení provozu mateřských škol a školních družin při
základních školách zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
dne 8.12.2010 dle důvodové zprávy

0146/3
53

Souhlas s přijetím finančních darů pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím finančních darů pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih a to:

Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 483 720,- Kč od Nadačního fondu EVRAZ, Štramberská 47, Ostrava-
Hulváky na projekt "Na louce si rádi hrají Beruška a kamarádi"
- finanční dar ve výši 5000,- Kč od firmy  ELEKTRO - VAJDÍK na projekt "Internet mezi dětmi"
- finanční dar ve výši 5000,- Kč od SurTech CZ, se sídlem Mírová 18, Ostrava-Vítkovice na
projekt "Internet mezi dětmi".

0147/3
54

Prodej domu a pozemku na ul. Lumírova 28, Výškovice do vlastnictví právnické osoby -
družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 523, ul. Lumírova  č. or. 28, na poz. parc. č.793/82 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. 793/82 zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 466 m2,  v
 k. ú. Výškovice u Ostravy, část obce Výškovice,  dle "Zásad prodeje domů, bytů ...."ze dne
26. 4. 2001, v platném  znění, právnické osobě Bytové družstvo Lumírova 28 , se sídlem
Ostrava, , Lumírova 523/28, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 33,036.090,--Kč, za kupní cenu
pozemku 139.800,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
10.000,-- Kč. Převod  domu  se uskuteční za podmínky doložení výpisu z obchodního rejstříku
Krajského soudu o  vzniku právnické osoby

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

rozhodnout dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění a  v souladu se "Zásadami o prodeji
domů,  bytů..." ze  dne  26. 4. 2001, v platném znění, o úplatném převodu domu  a pozemku,
za podmínky  udělení  předchozího souhlasu Rady města Ostravy

0148/3
OR

Zřízení komisí Rady Městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

zřizuje

v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 zák. č. 128/2000 Sb. O obcích, komise Rady
městského obvodu Ostrava-Jih s účinností od 9. 12. 2010 takto:
- bytovou
- ekonomickou
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- majetkovou
- komunální
- pro životní prostředí
- pro bezpečnost a kriminalitu
- kulturní a školskou
- dopravní

jmenuje

předsedy komisí rady městského obvodu s účinností od 9. 12. 2010 takto:
- bytová:   pí Frgalová Helena
- ekonomická:  pí Schromová Monika
- majetková:   Ing. Horák Radovan
- komunální:   p. Dehner František
- pro životní prostředí:  Ing. Luzar Leo
- pro bezpečnost a kriminalitu:  Ing. Huťková Svatava
- kulturní a školská:  PaedDr. Klímová Ivona
- dopravní:  Mgr.  Dohnal Jan

jmenuje

členy komisí rady městského obvodu s účinností od 9. 12. 2010 takto:

- bytová:

p. Machač Martin
pí Petrašková Eva
pí Stiborová Danuše
pí Altmanová Emilie
pí Antlová Vlasta
Ing. Szücsová Marta
Ing. Mikl Rostislav
Bc. Foldynová Lucie
p. Nenička Pavel
p. Lahuta Jakub

- ekonomická:

Ing. Tomášek Ivan
Ing. Rojíček Miroslav
Ing. Pospíšil František
Ing. Tešnar Dušan
Ing. Ondříšek Radim
Ing. Voloch Jiří
Ing. Filipová Romana
RSDr. Holas Pavel

- majetková:

p. Penkala Rudolf
Ing. Rojíček Miroslav
Ing. et Ing. Srba Jiří
p. Lipina Milan
PaedDr. Klímová Ivona
Ing. Kolařík František
Ing. Luzar Leo
p. Nenička Pavel

- komunální:

p. Chamrád Aleš
Bc. Kafna Ondřej
Ing. Tešnar Dušan
p. Balcařík Lukáš
Mgr. Opletal Petr
p. Stráník Jiří
p. Jakubek Petr
Ing. Moureček Jaroslav

- pro životní prostředí:

pí Serafinová Aneta
p. Jež Jakub
pí Planková Lenka
Ing. Závada Jaroslav, Ph.D.
Ing. Dvořák Jan
p. Mentlík Martin
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pí Rechová Vendula
p. Andrýsek Petr

- pro bezpečnost a kriminalitu:

p. Machač Martin
p. Jež Jakub
pí Serafinová Aneta
p. Slezák Karel
pí Bergerová Eva
p. Drnovský Michal
p. Jakubek Petr
p. Hoferek Karel

- kulturní a školská:

Mgr. Kopeček Ivo
Mgr. Přikrylová Libuše
p. Slezák Karel
pí Schreiberová Lenka
pí Němcová Tereza
Ing. Szücsová Marta
Mgr. Opletal Petr
MUDr. Molendová Dagmar
RSDr. Holas Pavel
p. Gara Jan

- dopravní:

p. Balcařík Lukáš
p. Chamrád Aleš
p. Penkala Rudolf
Ing. Hařovský Ivo
Ing. Tomášek Ivan
Ing. Huťková Svatava
p. Mentlík Martin
p. Graňák Josef
p. Gavenda Karel
Ing. Skalický Ivo
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Tiskové opravy

TO
Tisková oprava k usnesení č. 73/2 ze dne 2.12.2010

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih pod stávajícími garážemi v cizím vlastnictví v k.ú. Zábřeh nad
Odrou:
1) pozemek parc.č.st. 1986/4, zast. pl. o výměře 21 m2, lokalita na ul. Kpt. Vajdy;
2) pozemek parc.č.st. 1990/19, zast. pl. o výměře 17 m2, lokalita na ul. Kpt. Vajdy;
3) pozemek parc.č.st. 2311, zast. pl. o výměře 20 m2, lokalita U Výtopny;
4) pozemek parc.č.st. 2989, zast. pl. o výměře 20 m2, lokalita U Výtopny.
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