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Přehled usnesení 31. schůze Rady městského obvodu, ze dne 20. 10. 2011 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1332/31 1. Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy a návrh harmonogramu prací na
návrhu rozpočtu m.o. Ostrava-Jih pro rok 2012 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1333/31 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1334/31 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1335/31 4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1336/31 5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1337/31 6. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1338/31 7. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1339/31 8. Návrh rozpočtového opatření č. 7 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1340/31 9. Změna použití části běžných výdajů (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1341/31 10. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1342/31 11. Odpisy pohledávek RK Lamia (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1343/31 12. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1344/31 13. Směna míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1345/31 14. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1346/31 15. Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

1347/31 16. Zařazení nových MK do plánu ZÚK (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1348/31 18. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1349/31 19. Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1350/31 20. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1351/31 21. Pronájem bytu výběrovým řízením, zveřejnění záměrů na pronájem volných bytových jednotek (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1352/31 22. Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Horymírova 14, O.-Zábřeh (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1353/31 23. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1354/31 24. Umístění technologického zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1355/31 25. Uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu před uplynutím sjednané doby určtié (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1356/31 26. Výpovědi z nájmu bytu, výstrahy, zánik nájmu bytu dohodou, zajištění přístřeší (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1357/31 27. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1358/31 28. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1359/31 29. Svěření hmotného movitého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím škol, jejichž  zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1360/31 30. Výjimka z počtu žáků ve školní družině Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského
1, příspěvkové organizaci (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1361/31 31. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1362/31 32. Změna odpisových plánů na rok 2011 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1363/31 33. Prodej domů a pozemků na ul. Gerasimovova 10, Gerasimovova 12  a Gerasimovova 14, Zábřeh do
vlastnictví právnické osoby–družstva (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1364/31 34. Prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 8, Zábřeh do vlastnictví právnické osoby–družstva (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

1365/31 35. Prodej domu a pozemku na ul. P.Lumumby 24, Zábřeh do vlastnictví právnické osoby–družstva (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

1366/31 36. Prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 115, Zábřeh do vlastnictví právnické osoby–družstva (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

1367/31 37. Prodej pozemku pod obytným domem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)
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1368/31 38. Pronájem části pozemku  v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1369/31 40. Souhlas s podnájmem nebytových prostor a předzahrádky pro nájemce společnosti Passion-hry s.r.o. (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

1370/31 41. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Výškovická,Pavlovova (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1371/31 42. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova
(Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1372/31 43. Stanovisko k prodeji části pozemku, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1373/31 45. Výpověď z nájmu nebytových prostor v budově Na Mýtě 10/1556, Ostrava-Hrabůvka a zveřejnění záměru na
pronájem nebytových prostor (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1374/31 46. Zrušení části usnesení č. 1306/29  ze dne 6.10.2011 a Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Samoljovova - variantní návrh (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1375/31 47. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1376/31 48. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1377/31 49P. Výměna oken – Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh - dodatek č. 1 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1378/31 50P. Oznámení ZŘ (podlimitní VZ na stavební práce, dle  § 25 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a části
III. Zásad)  - Komplexní zateplení domu vč. GO střechy,
výměny oken a vstupních dveří,
Vl. Vlasákové 964/19 a 965/21, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

1379/31 51P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad)
„Dodávka výpočetní techniky a příslušenství“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

1380/31 52P. Přehledy o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IIII.
čtvrtletí 2011 ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací, oddělení školství a kultury úřadu a odboru dopravy a
komunálních služeb úřadu (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1381/31 53P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Stavební úpravy podchodu "Venuše" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

1382/31 54P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2012 (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1383/31 55P. 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 plochy (chodníků) před Venuší (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1384/31 56P. Zrušení VZ (stavební práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1385/31 57. Zveřejnění záměru na výpůjčku nebytových prostor ve dvoupodlažním pavilonu školy na ulici Mjr. Nováka
34/1455, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1386/31 58. Zveřejnění záměru na výpůjčku garáží na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1387/31 59. Zrušení odběrného místa dodávky elektrické energie Svazácká 1/496, Ostrava - Zábřeh (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1388/31 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 komunikace III. třídy ul. Stavbařů p.č. 225/1 (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1389/31 61P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - projekt stavby - Stavební úpravy podchodu "Savarin", ul. Dr. Martínka, Ostrava-
Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1390/31 62P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Oprava parkoviště ul. Provaznické a ul. Dr. Lukášové (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1391/31 OR Uzavření darovací smlouvy (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

nepřijato 64. Souhlas s podnájmem nebytových prostor a předzahrádky pro nájemce společnosti Passion - hry s. r. o.
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

staženo 17. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dvouletky (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

staženo 39. Pronájem nebytových prostor v budově na ulici Horní 55/1492, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

staženo 44. Výpověď nájmu části pozemku u objektu Na Mýtě 10 v Ostravě-Hrabůvce (Bc. Radim Miklas, místostarosta)
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1332/31  
1

Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy a návrh harmonogramu
prací na návrhu rozpočtu m.o. Ostrava-Jih pro rok 2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí   

metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2012

 
schvaluje  
 
harmonogram postupu prací na návrhu rozpočtu m.o. Ostrava-Jih pro rok 2012

1333/31  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 522 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2010)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169, UZ 11 o 522 tis. Kč

1334/31  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ F.Formana, tj. navýšení o 1 418 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 213 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 1 205 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 365 o 213 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 365 o 1 205 tis. Kč

1335/31  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3729, pol. 5169 o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5139 o 100 tis. Kč

1336/31  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, UZ 11 o 20 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje, ORJ 8, § 6171, pol. 6123, UZ 11 o 20 tis. Kč

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 51 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2010)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6123, UZ 11 o 51 tis. Kč

1337/31  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 6, § 3639, pol. 2322 o 81 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5331 o 81 tis. Kč
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- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2010)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5331, UZ 11 o 1 tis. Kč

1338/31  
7

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 000 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2010)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171, UZ 11 o 2 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171, UZ 11 o 1 800 tis. Kč

1339/31  
8

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 3 500 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2010)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171, UZ 11 o 3 500 tis. Kč

1340/31  
9

Změna použití části běžných výdajů

Rada městského obvodu

rozhodla

o změně použití části běžných výdajů ve výši 900 tis. Kč dle přílohy

1341/31  
10

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 39
V.E., bytem Dolní 74, Ostrava-Zábřeh

1342/31  
11

Odpisy pohledávek RK Lamia

Rada městského obvodu

rozhodla

o odpisu pohledávek za:

- Š. J., z titulu nezaplaceného nájemného a za služby spojené s nájmem bytu ve výši Kč 5.107,-- a
nákladů řízení ve výši Kč 500,--

- P. L., z titulu vyúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody ve výši Kč 962,-- a nákladů řízení
ve výši Kč 500,--

- K. B., z titulu nezaplaceného nájemné a služby spojené s nájmem bytu ve výši Kč 11.166,-- a
nákladů řízení ve výši Kč 1.240,--

- K. B., z titulu povinnosti zajistit a zaplatit provedení oprav po vystěhování ve výši Kč 6.445,60 a
nákladů řízení ve výši Kč 500,--

- H. J., z titulu neuhrazení nákladů řízení ve výši Kč 1.144,--

- H. J., z titulu nezaplaceného nájemného a za vyúčtování dodávky tepla a teplé vody ve výši Kč
9.760,-- a nákladů řízení ve výši
  Kč 2.746,--
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- Š. V. z titulu nezaplacených nákladů řízení ve výši Kč 1.338,--

- Č. M., z titulu nezaplacených nákladů řízení ve výši Kč 1.320,--

- K. B., z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 17.324,-- a nákladů řízení ve výši 696,-- Kč

- K. A. z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 4.724,-- a nákladů řízení ve výši Kč 520,--

- K. A., z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 5.334,-- a nákladů řízení ve výši Kč 520,--

- K. A., z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 6.133,-- a nákladů řízení ve výši Kč 500,--

- K. I., z titulu nezaplaceného vyúčtování za teplo a teplou vodu ve výši Kč 1.356,-- a nákladů
řízení ve výši Kč 500,--

- K. I., z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 2.926,-- a nákladů řízení ve výši Kč 500,--

- K. I., z titulu nezaplaceného vyúčtování tepla a teplé vody ve výši Kč 941,-- a nákladů řízení ve
výši Kč 500,--

- R. L., z titulu neuhrazení nákladů řízení ve výši Kč 4.618,--

ukládá

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí právního odboru, učinit všechny kroky nutné k vymožení škody

1343/31  
12

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 16, NP na ulici B. Četyny panu E. 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 31, box č. 46, PP na ulici B. Četyny panu Ing. J.
K. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč měsíčně vč.
DPH,

3)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 05, PP na ulici Vl. Vlasákové panu G. R.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč měsíčně vč.
DPH,

4)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 41, box č. 27, PP na ulici B. Václavka paní Z. R.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

5)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 42, box č. 41/1, PP na ulici B. Václavka panu R.
V. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH.

1344/31  
13

Směna míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
- o směně parkovacího místa paní R. Š., která je v současné době nájemcem boxu č. 49 v krytém
stání  v PO 42, NP na ulici B. Václavka za parkovací místo v boxu č. 13/1 v krytém stání v PO 31,
NP na ulici B. Četyny, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 49 v krytém stání v PO 42, NP na ulici B.
Václavka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč
měsíčně vč. DPH.

2)
- o směně parkovacího místa paní Ing. A. N., která je v současné době nájemcem boxu č. 61 v
krytém stání  v PO 42, NP na ulici B. Václavka za parkovací místo v boxu č. 29 v krytém stání v PO
42, PP na ulici B. Václavka, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,
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- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č.61 v krytém stání v PO 42, NP na ulici B.
Václavka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč
měsíčně vč. DPH.

1345/31  
14

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 14, PP na ulici Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. S.
- PO 42, box č. 45, NP na ulici B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan J. P., dle důvodové
zprávy

rozhodla

2)
zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

1346/31  
15

Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 1198/27 ze dne 15. 9. 2011  dnem 31. 12. 2011

schvaluje

zrušení tří funkčních míst v oddělení civilně správním odboru vnitřních věcí dnem 31. 12. 2011

a

zřízení tří funkčních míst v oddělení hospodářské správy odboru vnitřních věcí dnem 1. 1. 2012

stanoví

celkový počet zaměstnanců statutární města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih na 290 s účinností od 1. 1. 2012

schvaluje

změny Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s
účinností od 1. 1. 2012.

ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu

schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a dořešit
personální záležitosti s touto změnou související

Termín: 31. 12. 2011

1347/31  
16

Zařazení nových MK do plánu ZÚK

Rada městského obvodu

rozhodla

zařadit nové úseky MK III. a IV. třídy ul. Výškovická  do plánu ZÚK dle důvodové zprávy

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/031/053 /10  na  zimní údržbu komunikací
    Termín: 26.10.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového
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prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/031/053 /10  na zimní údržbu komunikací, a
předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
    Termín:  30.10. 2011

1348/31  
18

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem - varianta 02 - části pozemku p.p.č. 673/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-
svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih.

1349/31  
19

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- po panu M. K., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 823 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb, ve výši 1 885,20 Kč za náklady na exekuční
vyklizení bytu a ve výši 2 000 Kč za náklady řízení,
- po paní B. K., za pronájem bytu na ul. J. Škody 188/1, Ostrava- Dubina, ve výši 2 678 Kč s
příslušenstvím za část nájemného,
- po paní L. J., za pronájem bytu na ul. B. Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, ve výši 7 450 Kč s
příslušenstvím za nájemné,
- po panu J. Š., za pronájem bytu na ul. Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice, ve výši 5 407  Kč
s příslušenstvím za nájemné a ve výši 1 924 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
- po panu P. J., za pronájem bytu na ul. Hulvácká 1401/11B, Ostrava-Zábřeh, ve výši 3 897 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 8 493,40 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 742,60 Kč za
náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 2 448 Kč za náklady řízení,
- po paní A. K., za pronájem bytu na ul. Volgogradská 2457/26, Ostrava-Zábřeh, ve výši 225 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
- po panu M. K., za pronájem bytu na ul. Břenkova 2947/7, Ostrava-Zábřeh, ve výši 5 838 Kč s
příslušenstvím za nájemné, dle důvodové zprávy

1350/31  
20

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení
- paní R. D. za byt č. 21 na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh ve výši 30 % z částky 9 603
Kč, tj. 2.881 Kč,
neprominout poplatek z prodlení
- paní I. B. a panu D. B. za byt č. 27 na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh ve výši 6.951 Kč, dle
důvodové zprávy

1351/31  
21

Pronájem bytu výběrovým řízením, zveřejnění záměrů na pronájem volných bytových jednotek

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

1)
o pronájmu bytu výběrovým řízením - smluvní nájemné za m2 na dobu určitou, dle důvodové
zprávy

P. Lumumby 12, 1+3, standard, č. b. 6
V. Z., Výškovická 140

Kischova 3, 1+2, standard, č. b. 10
H. J., Tylova 15

Edisonova 29, 1+2, standard, č. b. 4
D. R., Strelkovova 5 a D. P., Strelkovova 5

U Studia 1, 0+2, standard, č. b. 27
H. N., Horní 3
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Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 87
Š. K., Čujkovova 31

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 24
U. M., B. Četyny 7

rozhodla

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

2)
o neuzavření nájemní smlouvy k nájmu bytu č. 43 o vel. 1+1 na ul. Pavlovova 71, se žádným ze
zúčastněných uchazečů a o opakoveném zveřejnění oznámení o pronájmu tohoto bytu výběrovým
řízením za smluvní nájemné, dle důvodové zprávy

II.

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

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 37
S. D., B. Četyny 2

III.

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

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 63
S. N., Klegova 64

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 63
H. L., Lázeňská 1, Ostrava-Hulváky

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 88
B. K., Asejevova 16

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 81
M. A., Horní 3

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 77
Ch. V., Dobrovského 43, Ostrava-Přívoz

IV.

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

1352/31  
22

Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Horymírova 14, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytový prostor v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Horymírova 2949/14 v Ostravě-Zábřehu, o velikosti 57,74
m2 panu P. K., Špillarova 112/10, Ostrava-Výškovice, IČ: 16646924 za účelem provozování
zastavárenské činnosti a komisního prodeje na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s
výší nájemného 700,- Kč/m2/rok

1353/31  
23

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 Gerasimovova 16" v obytném domě č. pop. 1788 na ul. Gerasimovova 16 v
Ostravě-Zábřehu.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající právnické osoby v souvislosti s
privatizací obytného domu Gerasimovova 1788/16.
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1354/31  
24

Umístění technologického zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části střechy obytného domu Výškovická 174/484, Ostrava-Výškovice s výši
nájemného 72 500 Kč/rok bez DPH společnosti TELEFÓNICA  Czech Republic, a.s., se sídlem Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4, k umístění anténního systému a technologické stanice pro přenos
signálů mobilních telefonů na dobu 5 let.

1355/31  
25

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

A. P., Kischova 9, č. b. 9
B. L., Velflíkova 1, č. b. 4
C. A., Čujkovova 29, č. b. 86
C. T. a C. P., Výškovická 153, č. b. 2
D. A., Čujkovova 31, č. b. 92
D. F., doc. MUDr., nar. 02.05.1956, Letecká 12, č. b. 1
D. M., Čujkovova 31, č. b. 41
F. R., Lumírova 7, č. b. 37
G. I., Václava Jiřikovského 27, č. b. 10
H. P., Výškovická 153, č. b. 49
Ch. S., Výškovická 151, č. b. 27
I. V. a I. Z., Horymírova 123, č. b. 17
J. I., Horymírova 125, č. b. 13
J. M., Čujkovova 29, č. b. 17
K. S., Letecká 12, č. b. 2
K. N,, Milana Fialy 1, č. b. 22
K. J., Čujkovova 31, č. b. 16
K. A., Edisonova 84, č. b. 3
K. J., Čujkovova 29, č. b. 83
K. A., Výškovická 174, č. b. 5
K. V., Klegova 23, č. b. 24
L. J., Gerasimovova 12, č. b. 8
L. J., Patrice Lumumby 22, č. b. 1
L. M., Hasičská 1, č. b. 7
M. M., Horymírova 125, č. b. 8
M. A., Horymírova 123, č. b. 29
M. Z., Patrice Lumumby 19, č. b. 6
N. J., Františka Formana 55, č. b. 8
N. M., Zlepšovatelů 64, č. b. 6
P. J., Horymírova 125, č. b. 58
P. L., Milana Fialy 1, č. b. 54
S. O., Odborářská 68, č. b. 32
S. E., Dr. Šavrdy 17, č. b. 3
S. L., Čujkovova 29, č. b. 94
S.M., Čujkovova 31, č. b. 84
S. R. a S. R., Plzeňská 10, č. b. 85
S. P., Stadická 3, č. b. 3
Š. P., Průkopnická 1, č. b. 1
V. I., Odborářská 68, č. b. 5
V. B., Čujkovova 29, č. b. 30
V. M. a V. J., Letecká 21, č. b. 3
Z. M., Letecká 14, č. b. 1

1356/31  
26

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

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o podání výpovědi z 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.

D. J., Tarnavova 8, č. b. 13
K. D., Pavlovova 71, č. b. 3
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2)  JUDr. M.K.

F. Ž., F. Formana 53, č. b. 1

II.

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

M. N., Vaňkova 52, č. b. 13
Ing. K. A.,  a K. J., J. Škody 9, č. b. 29

III.

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

1) JUDr. M.K.

J. B., V. Košaře 1, č. b. 58

2) JUDr. J. J.

S. O., Výškovická 157, č. b. 2

IV.

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

F. H., Výškovická 174, č. b. 55

1357/31  
27

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů, dle důvodové zprávy

1)
R. Š.
Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka

L. F.
Volgogradská 72, Ostrava-Zábřeh

2)
V. S.
Svornosti 49, Ostrava-Zábřeh

J. B.
Mjr. Nováka 13, Ostrava-Hrabůvka

nesouhlasí

s výměnou bytů, dle důvodové zprávy

M. H.
Patrice Lumumby 22, Ostrava-Zábřeh

I. S.
Provaznická 53, Ostrava-Hrabůvka

1358/31  
28

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih
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Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
-finanční dary ve výši 10 752,- Kč od rodičů dětí na zakoupení polštářů a peřinek pro děti MŠ
Staňkova 33

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 1 790,- Kč radiopřijímač s CD od p. Jurici, Plzeňská 1121/9, Ostrava-
Hrabůvka pro MŠ A. Kučery.

1359/31  
29

Svěření hmotného movitého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím škol, jejichž
 zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o svěření hmotného movitého majetku k hospodaření
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 784.157,00
- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč
164.640,00  dle důvodové zprávy

1360/31  
30

Výjimka z počtu žáků ve školní družině Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.
Dvorského 1, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu žáků ve školní družině Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský
Les, B.Dvorského 1, příspěvkové organizaci pro školní rok 2011/2012 dle důvodové zprávy

1361/31  
31

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím,
které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho
působnosti ve školství a kultuře", v části čtvrté, čl.2, bodu 1.3 a 1.4 a čl.3, bodu 3 pro Základní
školu Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového
řízení - zakázky malého rozsahu na pořízení technického vybavení multimediálních interaktivních
učeben  v předpokládané výši 708.333,-Kč bez DPH z důvodu řádného plnění všech povinností a
finančních závazků plynoucích ze školou podané žádosti o dotaci a následného čerpání dotace na
projekt "Naše škola v Evropě" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/2835

1362/31  
32

Změna odpisových plánů na rok 2011 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změny odpisových plánů na rok 2011
Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, přspěvkové organizaci
Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci,  dle
důvodové zprávy

1363/31  
33

Prodej domů a pozemků na ul. Gerasimovova 10, Gerasimovova 12  a Gerasimovova 14, Zábřeh
do vlastnictví právnické osoby–družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop.1785, ul. Gerasimovova č. or. 10, na poz. parc. č. st. 2094 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č.st.  2094 zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 164 m2,  s
úplatným převodem domu č. pop.1786, ul. Gerasimovova č. or. 12 na poz.  parc. č.st.2095 a s
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úplatným  převodem pozemku parc. č.st. 2095 zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 147 m2,   s
úplatným převodem domu č. pop.1787, ul. Gerasimovova č. or. 14, na poz. parc. č. st. 2096 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 2096 zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 146 m2,  vše v
 k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh,  dle "Zásad prodeje domů, bytů ...."ze dne 26. 4.
2001, v platném  znění, právnické osobě Bytové družstvo Gerasimovova 10, 12, 14, Ostrava, se
sídlem Ostrava , Gerasimovova 12/1786, PSČ 700 30, za kupní cenu domu Gerasimovova 10 ve
výši 3.589.300 Kč, za kupní cenu pozemku 49.200,-- Kč, za úhradu nákladů na zpracování
znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč, za kupní cenu domu Gerasimovova 12 ve výši 3.611.780
Kč, za kupní cenu pozemku 44.100,-- Kč, za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve
výši 10.000,-- Kč, za kupní cenu domu Gerasimovova 14 ve výši 3.612.050,-- Kč, za kupní cenu
pozemku 43.800,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,--
Kč. Převod  domů 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 domů  a pozemků,

1364/31  
34

Prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 8, Zábřeh do vlastnictví právnické osoby–družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2087, ul. Průkopnická  č. or. 8, na poz. parc. č. st.3432 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 3432 zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 210 m2,  v  k.
ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh,  dle "Zásad prodeje domů, bytů ...."ze dne 26. 4. 2001, v
platném  znění, právnické osobě Bytové družstvo Průkopnická 8, se sídlem Ostrava, Zábřeh,
Průkopnická 2087/8, PSČ 700 30 za kupní cenu domu 5.769.600,-- Kč, za kupní cenu pozemku
63.000,-- 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,

1365/31  
35

Prodej domu a pozemku na ul. P.Lumumby 24, Zábřeh do vlastnictví právnické osoby–družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2356, ul. Patrice Lumumby  č. or. 24, na poz. parc. č. st.  3302
a s úplatným  převodem pozemku parc. č.st. 3302 zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 225 m2,  v
 k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh,  dle "Zásad prodeje domů, bytů ...."ze dne 26. 4.
2001, v platném  znění, právnické osobě Bytové družstvo P. Lumumby 24, se sídlem Ostrava,
Zábřeh, ul. Patrice Lumumby 24/2356, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 5.894.430,-- Kč, za kupní
cenu pozemku 67.500,-- 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,

1366/31  
36

Prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 115, Zábřeh do vlastnictví právnické osoby–družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2264, ul. Výškovická č. or. 115, na poz. parc. č. st. 3297 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č.st.  3297 zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 212 m2,  v  k.
ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh,  dle "Zásad prodeje domů, bytů ...."ze dne 26. 4. 2001, v
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platném  znění, právnické osobě Bytové družstvo Výškovická 115, Ostrava-Zábřeh, se sídlem
Ostrava , Zábřeh, Výškovická 2264/115, PSČ 700 30, IČ 29383714, za kupní cenu domu 5.655.640
Kč, za kupní cenu pozemku 63.600,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve
výši 10.000,-- Kč

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,

1367/31  
37

Prodej pozemku pod obytným domem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemku st.p.č. 2880 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218
m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví níže uvedených spoluvlastíků bytových
jednotek:

E. A., Volgogradská 2521/49, Ostrava - Zábřeh  - podíl  199/2310 za cenu 5.634,- Kč
J. D., Sarajevova 1514/1, Ostrava - Zábřeh - podíl  199/2310 za cenu 5.634,- Kč
F. R. Ing., Václava Košaře 124/5, Ostrava - Dubina - podíl  199/4620  za cenu 2.817,- Kč
J. O., Na Fojtství 1545/5, Ostrava - Hrabůvka - podíl  199/4620  za cenu 2.817,- Kč
SJM K. J. Ing. a K. R. Ing., Za Potokem 1080/5, Ostrava-St. Bělá - podíl  87/770 za cenu 7.389,- Kč
SJM K. O. a K. L. Ing., Volgogradská 2521/49, Ostrava - Zábřeh - podíl  87/770 za cenu 7.389,- Kč
K. J., Hutnická 195/2, Vřesina, 747 20 Vřesina u Hlučína - podíl  87/770  za cenu 7.389,- Kč
K. K., Jiřího Herolda 1562/6, Ostrava - Bělský Les - podíl  87/770 za cenu 7.389,- Kč
L. M. Ing., Aloise Gavlase 37/12, Ostrava - Dubina - podíl  68/1155 za cenu 3.851,- Kč
Staniová Blanka, Volgogradská 2521/49, Ostrava - Zábřeh - podíl  68/1155  za cenu 3.851,- Kč
Stavební bytové družstvo Vítkovice, IČ:00050806, Daliborova 54, Ostrava – Mar. Hory - podíl
 68/1155  za cenu 3.851,- Kč
SJM  Z. J. a Z. M., Volgogradská 2521/49, Ostrava - Zábřeh - podíl  87/770  za cenu 7.389,- Kč

za podmínky úhrady správního poplatku ve výši 500,- Kč

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčené nemovitosti

1368/31  
38

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

Rada městského obvodu

zrušuje

část svého  usnesení č. 5562/107 ze dne 24.6.2010

a

rozhodla

o pronájmu části pozemku p.p.č. 348/1 ostatní plocha - zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská, o
výměře 12 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený městskému obvodu Ostrava -
Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacího místa, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, za cenu 45,- Kč/m2/rok, žadateli panu Ing. F. M., bytem Krakovská 5, Ostrava - Hrabůvka

1369/31  
40

Souhlas s podnájmem nebytových prostor a předzahrádky pro nájemce společnosti Passion-hry
s.r.o.

Rada městského obvodu

souhlasí

aby nájemce nebytových prostor v budově na ulici Průkopnická 2690/2a, Ostrava – Zábřeh a letní
sezonní dvojzahrádky na pozemku poz. parc. č.654/26 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, společnost
Passion-hry s.r.o., se sídlem Rostislavova 1333/15, Ostrava – Vítkovice, IČ 61943584 přenechala
do podnájmu:

letní sezonní dvojzahrádku panu V. P., bytem Hulvácká 2824/26, Ostrava-Zábřeh, IČ 14578972, za
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účelem provozování hostinské činnosti, to za stejných podmínek, které má nájemce sjednány v
nájemní smlouvě,

1370/31  
41

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích p.p.č. 654/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 654/3 ostatní plocha, zeleň a  p.p.č. 783/8 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Výškovická, Pavlovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby optické sítě v rámci akce „OMS PODA
Ostrava, přípojky Výškovická, Pavlovova 2644“ v délce 274 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 654/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 654/3 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 783/8 ostatní plocha, zeleň  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby optické sítě v rámci akce „OMS PODA Ostrava, přípojky
Výškovická, Pavlovova 2644“ v délce 274  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

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

1371/31  
42

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby přeložky NN na pozemku p.p.č. 215/13 ostatní plocha -
zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený
městskému obvodu Ostrava - Jih

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 215/13 ostatní plocha -
zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeném městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem stavby přeložky NN  v rámci akce "Novostavba pergoly u restaurace
hotelu" v celkové délce 12 bm,  pro vlastníka  přeložky NN,  společnost ČEZ Distribuce a.s., se
sídlem  Děčín, Děčín IV. - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:24729035, za úplatu 500,-
Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a 400,-Kč/bm bez DPH v ostatní ploše

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

a
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souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem přeložky NN společností ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín, Děčín IV. - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:24729035, smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

1372/31  
43

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

Rada městského obvodu

rozhodla

vydat záporné stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 110/20 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře 2100 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
nesvěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem výstavby mycí linky pro osobní
automobily

1373/31  
45

Výpověď z nájmu nebytových prostor v budově Na Mýtě 10/1556, Ostrava-Hrabůvka a
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu části nebytových prostor v budově Na Mýtě 10/1556, Ostrava-Hrabůvka o
výměře 66 m2, kterou podala nájemkyně D. K., bytem Příborská 23, Ostrava-Hrabová,

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části nebytových prostor v budově Na Mýtě 10/1556, Ostrava-
Hrabůvka o výměře 66 m2, za účelem užívání jako prostory pro zajištění činností dětské a
mládežnické organizace, bez uvedení minimální výše nájemného.

1374/31  
46

Zrušení části usnesení č. 1306/29  ze dne 6.10.2011 a Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Samoljovova - variantní návrh

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 1306/29  ze dne 6.10.2011, kterým mimo jiné rozhodla

a) pronajmout části pozemku p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň o výměře 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:

VARIANTA A

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

VARIANTA B

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

a

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň o  výměře 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 - pozice č. 3, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45,- Kč/m2/rok, paní R. K., bytem Samoljovova 19, Ostrava -
Zábřeh

1375/31  
47

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 468/1 ostatní plocha - zeleň v k.ú. Hrabůvka,
 o výměře 2 m2,  ul. Dr. Martínka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřeného
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městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem umístění a provozování přenosného reklamního
stojanu s označením sídla provozny, na dobu neurčitou s tříměsíční lhůtou

1376/31  
48

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části  pozemku p.p.č. 463/6  ostatní plocha – zeleň v k.ú.
Hrabůvka, o výměře 4 m2, na ul. Mjr. Nováka,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy –
svěřeného městskému obvodu Ostrava – Jih,  za účelem umístění a provozování reklamní naváděcí
tabule bez ukotvení, volně stojící, na dobu neurčitou s tříměsíční lhůtou

1377/31  
49P

Výměna oken – Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh - dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/37/11 se zhotovitelem Vekra stavební s.r.o.,
IČO 261 96 662, se sídlem Hovorčovická 137, 250 65  Bořanovice - Líbeznice, na realizaci veřejné
zakázky "Výměna oken – Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh", kterým se zvyšuje konečná cena
díla na tuto zakázku na částku 3 102 688,70 vč. DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na
tuto zakázku, a to z důvodu nových skutečností - na základě posudku stávajícího zateplení
bytového domu na dodatečný požadavek zateplení venkovního ostění realizovat širší okenní rámy.

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/37/11

Termín: 25. 10. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/37/11 a předložit jej k podpisu starostovi
Měststkého obvodu Ostrava-Jih.

Termín: 26. 10. 2011

1378/31  
50P

Oznámení ZŘ (podlimitní VZ na stavební práce, dle  § 25 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném
znění a části III. Zásad)  - Komplexní zateplení domu vč. GO střechy,
výměny oken a vstupních dveří,
Vl. Vlasákové 964/19 a 965/21, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zadat podlimitní veřejnou zakázku  VZ 87.11 na stavební práce " Komplexní zateplení domu vč. GO
střechy, výměny oken a vstupních dveří,  Vl. Vlasákové 964/19 a 965/21, Ostrava-Dubina"  dle §
25 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 zájemcům, uvedeným v předloženém  přínosu

jmenuje

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

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

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 87.11

Termín: 31. 12. 2011

1379/31  
51P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Dodávka výpočetní techniky a příslušenství“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 92.11 na  „Dodávka
výpočetní techniky a příslušenství“ 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. Roman Škubal, vedoucí oddělení informačního systému
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2  Ing. Hana Sedláčková, oddělení informačního systému
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komise ve složení
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Škubal, vedoucí oddělení informačního systému
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

náhradníci členů                        
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Sedláčková, oddělení informačního systému
3. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 92.11

Termín: 20. 12. 2011

1380/31  
52P

Přehledy o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad
za IIII. čtvrtletí 2011 ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací, oddělení školství a kultury úřadu a
odboru dopravy a komunálních služeb úřadu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za III. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2011 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2011 Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2011 Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace,
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- za III. čtvrtletí roku 2011 oddělení školství a kultury úřadu,
- za III. čtvrtletí roku 2011 odboru dopravy a komunálních služeb úřadu,
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

1381/31  
53P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Stavební úpravy podchodu "Venuše"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého
zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 62.11
na provedení stavebních prací  - Stavební úpravy podchodu "Venuše" 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 10.864.687,00 bez DPH
tj. Kč 13.037.624,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Eiffage Construction Česká republika, s.r.o., se sídlem
Francouzská 6167, 708 00  Ostrava-Poruba, IČ: 15504158, za nabídkovou cenu:

Kč 11.808.226,39 bez DPH
tj. Kč 14.169.871,66 vč. DPH a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Stavos Stavba a.s. se sídlem Mitušova 25, 700 30  Ostrava-
Hrabůvka, IČ: 44739494, za nabídkovou cenu:

Kč 11.691.158,00 bez DPH
tj. Kč 14.029.390,00 vč. DPH

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 62.11

Termín: 31. 12. 2011

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky -
Stavební úpravy podchodu "Venuše"

Termín: 25. 11. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky -
Stavební úpravy podchodu "Venuše" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu
Ostrava-Jih

Termín: 02. 12. 2011

1382/31  
54P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2012

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 75.11 k poskytnutí "Dodávky kancelářského materiálu v roce 2012" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření kupní smlouvy:

- s vybraným uchazečem FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., se sídlem Svazarmovská 309, 738 01
 Frýdek-Místek, IČ: 25910027, za nabídkovou cenu:
Kč 725.072,80 bez DPH,
tj. Kč 870.087,36 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Rec 21 s.r.o., se sídlem Kolejní 331/3, 702 00  Ostrava, IČ:
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47985798, za nabídkovou cenu:
Kč 777.422,40 bez DPH,
tj. Kč 932.906,88 vč. DPH

ukládá

Ing. Ludvíku Mrázovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí

připravit návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu k poskytnutí "Dodávky
kancelářského materiálu v roce 2012"

Termín: 11. 11. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
poskytnutí "Dodávky kancelářského materiálu v roce 2012" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 18. 11. 2011

1383/31  
55P

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 plochy (chodníků) před Venuší

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče EXSTAV s.r.o., se sídlem Pláničkova 144, 711 00 Ostrava-Hrušov, IČ:
42865611, z důvodu uvedeného v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 65.11 k provedení stavebních prací "Oprava plochy (chodníků) před Venuší" o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Ing. Josef Bučko, s místem podnikání Jistebník 129, 742 82  Jistebník, IČ:
42036160, za nabídkovou cenu:
Kč 1.779.304,87 bez DPH,
tj. Kč 2.135.165,85 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00
 Ostrava-Kunčice, IČ: 25855581, za nabídkovou cenu:
Kč 1.859.795,00 bez DPH,
tj. Kč 2.231.755,00 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 plochy (chodníků) před Venuší"

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 plochy (chodníků) před Venuší" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 18. 11. 2011

1384/31  
56P

Zrušení VZ (stavební práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění
a odd. B části II. Zásad) - Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 78.11 k provedení stavebních prací "Zateplení střechy
Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh", neboť zadavatel do konce soutěžní lhůty neobdržel žádnou
nabídku
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ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 78.11

Termín: 03. 11. 2011

1385/31  
57

Zveřejnění záměru na výpůjčku nebytových prostor ve dvoupodlažním pavilonu školy na ulici
Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku nebytových prostor ve dvoupodlažním pavilonu školy na ulici Mjr.
Nováka 34/1455, Ostrava-Hrabůvka: dvou tříd v 1.NP o celkové výměře 115 m2 a sociálních
zařízení v 1. a 2. NP o celkové výměře 36 m2, za účelem uskladnění drobného sportovního
vybavení.

1386/31  
58

Zveřejnění záměru na výpůjčku garáží na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na výpůjčku nebytových prostor - garáží ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, nacházejících se v garážovém objektu na ul.
Čujkovova 1715/23 v Ostrava-Zábřehu za účelem uskladnění technického zařízení fotbalového
klubu, a to garáží č. 1,2,7 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce

1387/31  
59

Zrušení odběrného místa dodávky elektrické energie Svazácká 1/496, Ostrava - Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zrušení odběrného místa dodávky elektrické energie v objektu Svazácká 1/496 v Ostravě
Zábřehu ke dni 31.10.2011 .

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy o výpovědi dodávky
elektrické energie a o sdružených službách dodávky elektrické energie.

ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství připravit smlouvu o
výpovědi odběru elektrické energie na odběrném místě Svazácká 1/496 v Ostravě - Zábřehu k
podpisu starostovi městského obvodu.
Termín: 24.10.2011

1388/31  
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 komunikace III. třídy ul. Stavbařů p.č. 225/1

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 83.11 k provedení stavebních prací "Oprava komunikace III. třídy ul. Stavbařů
p.č. 225/1" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem SEKOS Morava, a.s., se sídlem Vratimovská 716, 719 00  Ostrava-
Kunčice, IČ: 25832654, za nabídkovou cenu:
Kč 1.324.365,00 bez DPH,
tj. Kč 1.589.238,00 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 1.340.512,00 bez DPH,
tj. Kč 1.608.615,00 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 komunikace III. třídy ul. Stavbařů p.č. 225/1"

Termín: 18. 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 III. třídy ul. Stavbařů p.č. 225/1" a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 25. 11. 2011

1389/31  
61P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - projekt stavby - Stavební úpravy podchodu
"Savarin", ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 79.11 k poskytnutí služeb projektu stavby - Stavební úpravy podchodu
"Savarin", ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem VS projekt, s.r.o., se sídlem Na obvodu 45/1100, 703 00  Ostrava-
Vítkovice, IČ: 25385054, za nabídkovou cenu:
Kč 780.000,00 bez DPH,
tj. Kč 936.000,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem BP projekt, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 234/1, 757 01
 Valašské Meziříčí, IČ: 25832395, za nabídkovou cenu:
Kč 1.299.000,00 bez DPH,
tj. Kč 1.558.800,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k poskytnutí služeb projektu
stavby - Stavební úpravy podchodu "Savarin", ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka

Termín: 25. 10. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
poskytnutí služeb projektu stavby - Stavební úpravy podchodu "Savarin", ul. Dr. Martínka,
Ostrava-Hrabůvka a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 27. 10. 2011

1390/31  
62P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Oprava parkoviště ul. Provaznické a ul. Dr. Lukášové

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení
- uchazeče HV MONT, s.r.o., se sídlem Holvekova 653, 719 00  Ostrava-Kunčičky, IČ: 64619648, a
- uchazeče ing. Petr Kopec s.r.o., se sídlem Balbínova 724, 725 29  Ostrava-Petřkovice, IČ:
25835491,
z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 82.11 k provedení stavebních prací "Oprava parkoviště ul. Provaznické a ul. Dr.
Lukášové" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 31/714, 719 00  Ostrava-

22 z 25



Kunčice, IČ: 25855581, za nabídkovou cenu:
Kč 2.023.824,00 bez DPH,
tj. Kč 2.428.589,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00  Praha 9,
doruč. adresa Kpt. Vajdy 3046/2 (HD Vista), 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 26177005, za
nabídkovou cenu:
Kč 2.072.970,00 bez DPH,
tj. Kč 2.487.564,00 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 parkoviště ul. Provaznické a ul. Dr. Lukášové"

Termín: 18. 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 parkoviště ul. Provaznické a ul. Dr. Lukášové" a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 25. 11. 2011

1391/31  
OR

Uzavření darovací smlouvy

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření darovací smlouvy na přijetí daru - 2 ks soch, a to sochy "Idol" autora Antonína Gavlase
v hodnotě 180.000 Kč a sochy "Kubitron" autora Jana Wajtracha  v hodnotě 39.000 Kč, od
společnosti Silvie, občanské sdružení pro podporu umění, IČ: 69610711, se sídlem 26. dubna 180,
Ostrava-Plesná

souhlasí

s umístěním sochy "Idol" do travnatého pruhu před vstupen do budovy "A" objektu radnice, a sochy
"Kubitron" do plochy parkové úpravy u kruhového objezdu v Ostravě-Hrabůvce

souhlasí

s převozem, instalací, údržbou a ochranou darovaných soch na náklady městského obvodu
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

64 Souhlas s podnájmem nebytových prostor a předzahrádky pro nájemce společnosti Passion - hry
s. r. o.

Rada městského obvodu

souhlasí

aby nájemce nebytových prostor v budově na ul. Průkopnická 2690/2a,  Ostrava-Zábřeh a letní
sezónní dvojzahrádky na pozemku poz. parc. č. 654/26 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, společnost
Passion-hry, s.r.o, se sídlem Rostislavova 1333/15, Ostrava-Vítkovice, IČ 61943584 přenechala do
podnájmu:

část nebytových prostor - herny společnosti NET and GAME a. s., se sídlem Bednářova 621/29,
Brno 19, IČ 28330633, za účelem umístění technických zařízení sloužících k provozování loterií, a to
za stejných podmínek, které má nájemce sjednány v nájemní smlouvě
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