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Přehled usnesení 32. schůze Rady městského obvodu, ze dne 3. 11. 2011 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1392/32 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1393/32 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1394/32 3. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1395/32 4. Výsledky vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za rok 2011
(Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

1396/32 5. Stažení žádosti o dotaci na projekt "EKOTERMO - Ostrava Jih 2. část" (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1397/32 6. EKOTERMO -  Ostrava Jih 2. část (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1398/32 7. Zveřejnění záměru na pronájem garáže - opěrná zeď Výškovická (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1399/32 8. Ukončení nájemního vztahu v krytém stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1400/32 9. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1401/32 10. Směna míst v krytém stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1402/32 11. Vyřazení majetku MSOJ (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1403/32 12. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1404/32 13. Odpisové plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1405/32 14. Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství,
kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2012 (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

1406/32 15. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1407/32 16. Ocenění dětí a mládeže za úspěšnou reprezentaci obvodu a občanů pracujících s dětmi a mládeží (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

1408/32 17. Jmenování členů školských rad zřízených při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1409/32 18. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku a vyřazení odcizeného majektu příspěvkových organizací (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

1410/32 19. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1411/32 20. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Prošinova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1412/32 21. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dvouletky (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1413/32 22. Uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu před uplynutím sjednané doby určtié (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1414/32 23. Pronájem garážového stání v obytném domě (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1415/32 24. Výpovědi z nájmů nebytových prostor v obytných domech a zveřejnění záměru na pronájem (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1416/32 25. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1417/32 26. Prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1418/32 27. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnických osob (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1419/32 28. Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1420/32 29. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1421/32 30. Podání výpovědi, podání výstrahy, zánik nájmu bytu dohodou, zajištění přístřeší (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1422/32 31. Pověření odboru bytového a ostatního hospodářství k uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčkách (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

1423/32 32. Pronájem bytů v domě na ul. Provaznická 32/1647 výběrovým řízením-smluvní nájemné za m² (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1424/32 33. Zveřejnění podmínek na pronájem volných bytových jednotek, pronájem bytu po rekonstrukci, výběrové
řízení na pronájem bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1425/32 34. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1426/32 35. Prodej pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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1427/32 36. Pronájem nebytových prostor v budově na ulici Horní 55/1492, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1428/32 37. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1429/32 38. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1430/32 39. Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1431/32 41. Ukončení nájmu k části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ulice Šeříková (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1432/32 42. Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Písečná x U Hrůbků (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1433/32 43. Stanovisko k nabytí a případnému svěření pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

1434/32 44. Stanovisko k nabytí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1435/32 45. Stanovisko k pronájmu s následným prodejem pozemku v k.ú. Hrabůvka, nesvěřeno městskému obvodu
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1436/32 46. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 117,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1437/32 47. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 119,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1438/32 48. Zveřejnění záměru na prodej  pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1439/32 49. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Slezská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1440/32 50. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1441/32 51. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1442/32 52P. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1443/32 53P. Změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací  základních škol zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1444/32 54P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - projekt "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 25" (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1445/32 55P. Přehledy o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III.
čtvrtletí 2011 ZŠ, p.o., a za II. a III. čtvrtletí 2011 odboru investičního úřadu (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1446/32 56P. Seznam smluvních pokut za I. - III. čtvrtletí 2011 udělených odborem investičním úřadu (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1447/32 57P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ - „Likvidace tribuny v bývalém
sportovním areálu
na ul. Svazácká 1, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

1448/32 58P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) -„Trakční osobní výtahy Horymírova 123, Ostrava“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1449/32 59P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) -„Trakční osobní výtahy Horymírova 125, Ostrava“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1450/32 60P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) -„Trakční osobní výtah Plzeňská 10, Ostrava“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1451/32 61P. Veřejná zakázka "Výměna rozvodu ZTI - Zdravotní středisko F. Formana 13a, Ostrava - Dubina" dodatek č.1
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

nepřijato 40. Ukončení  pronájmů a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1392/32  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje
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rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují kapitálové příjmy ORJ 12, § 3639, pol. 3112 o 1 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 5362 o 1 000 tis. Kč

1393/32  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 100 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2010)

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7,§ 3111, pol. 5171, ORG 320 o 237 tis. Kč, ORG 347 o 60 tis. Kč, ORG
326 o 211 tis. Kč, ORG 314 o 277 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122, ORG 320 o 315 tis. Kč

1394/32  
3

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených Smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 SB., o sociálních
službách za období od 1.7.2011 do 30.9.2011

1395/32  
4

Výsledky vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za
rok 2011

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského
obvodu za rok 2011, č.j. SMO/256469/11/IAK/Něm

ukládá

Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi

zaslat odboru interního auditu a kontroly MMO informaci o projednání výsledků kontroly
hospodaření městského obvodu od 08/2010 do 07/2011 v radě městského obvodu včetně
Rozhodnutí č. 3/2011 tajemníka Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 16. 11. 2011

1396/32  
5

Stažení žádosti o dotaci na projekt "EKOTERMO - Ostrava Jih 2. část"

Rada městského obvodu

souhlasí

se stažením žádosti o dotaci na projekt EKOTERMO – Ostrava Jih 2. část (žádost zapsána pod
číslem 00043507), která byla předložena v rámci programu Zelená úsporám v oblasti podpory
Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.

ukládá

Ing. Romanu Jirsovi, referát ekonomického rozvoje

zajistit veškeré úkony potřebné ke stažení žádosti z hodnocení

Termín: 01. 12. 2011

1397/32  
6

EKOTERMO -  Ostrava Jih 2. část

Rada městského obvodu

schvaluje
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zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt EKOTERMO - Ostrava Jih 2. část, který bude
navržen ke spolufinancování v rámci operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 -
Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie.

pověřuje

starostu městského obvodu Ostrava - Jih Mgr. Karla Sibinského jmenováním projektového týmu v
tomto složení:
Ing. Roman Jirsa - manažer projektu
Ing. Sylva Sládečková - člen projektového týmu
Ing. Alena Nogová - člen projektového týmu

ukládá

Ing. Romanu Jirsovi, referát ekonomického rozvoje

zajistit veškeré podklady pro splnění podmínek k podání žádosti dle bodu 1 tohoto usnesení

Termín: 06. 01. 2012

1398/32  
7

Zveřejnění záměru na pronájem garáže - opěrná zeď Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem volné garáže č. 17 v PO 09 - opěrná zeď Výškovická na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH,
dle důvodové zprávy

1399/32  
8

Ukončení nájemního vztahu v krytém stání

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v :
- PO 31, box č. 28, PP na ulici B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní Viktorie Tomanová,
dle důvodové zprávy

rozhodla

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

1400/32  
9

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
pronajmout parkovací místo v krytém stání  v PO 33, box č. 41/1, PP na ulici Vl. Vlasákové panu
Jiřímu Soškovi 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 42, box č. 16, PP na ulici B. Václavka panu
Tomáši Špačkovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- kč
měsíčně vč. DPH.

1401/32  
10

Směna míst v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
- o směně parkovacího místa paní Martiny Žilinské, která je v současné době nájemcem boxu č. 20
v krytém stání v PO 33, PP na ulici Vl. Vlasákové za parkovací místo v  boxu č. 74 v krytém stání v
PO 33, NP na ulici Vl. Vlasákové, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,
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- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 20 v krytém stání v PO 33, PP na ulici Vl.
Vlasákové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a  minimální výší nájemného 800,- Kč
měsíčně vč. DPH,

2)
- o směně parkovacího místa pana Jindřicha Kořínka, který je v současné době nájemcem boxu č.
12 v krytém stání v PO 33, PP na ulici Vl. Vlasákové za parkovací místo v boxu č. 13 v krytém stání
v PO 33, NP na ulici Vl. Vlasákové, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 12 v krytém stání v PO 33, PP na ulici Vl.
Vlasákové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a  minimální výší nájemného 800,- Kč
měsíčně vč. DPH.

1402/32  
11

Vyřazení majetku MSOJ

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o vyřazení majetku MSOJ dle bodu 1 důvodové zprávy

1403/32  
12

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 2 000,- Kč od firmy Vlček Miroslav, Ostrava-Zábřeh na hračky pro děti MŠ

Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 8 000,- Kč od p. Borise Michala, Libora Pavliše Ostrava-Výškovice na
zakoupení pračky pro MŠ Staňkova 33
-věcný dar v hodnotě 40 008,- Kč od společnosti IKEA Ostrava polštáře, prostěradla,utěrky,
podnosy pro  MŠ Staňkova.

1404/32  
13

Odpisové plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu odpisových plánů na rok 2011 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

2) odpisové plány na rok 2012 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

1405/32  
14

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti
školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro
rok 2012

Rada městského obvodu

schvaluje

vyhlášení "Výzvy k předkládání žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v
oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže
pro rok 2012" dle přílohy materiálu

1406/32  
15

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,
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které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho
působnosti ve školství a kultuře", v části čtvrté, čl.2, bodu 1.3 a 1.4 a čl.3, bodu 3
1/ pro Základní školu a mateřskou školu MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29,
příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na
dodávku výpočetní a prezentační techniky a provedení istalačních prací  v předpokládané výši
1.125.000,-Kč bez DPH z důvodu řádného plnění všech povinností a finančních závazků plynoucích
ze školou podané žádosti o dotaci a následného čerpání dotace na projekt "Moderní škola" v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00
/21.3246
2/ pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení
výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku vybavení školy multimediální technikou a
revitalizaci učebny ICT v předpokládané výši 640.000,-Kč bez DPH z důvodu řádného plnění všech
povinností a finančních závazků plynoucích ze školou podané žádosti o dotaci a následného čerpání
dotace na projekt "Inovace ve vzdělání" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.2391

1407/32  
16

Ocenění dětí a mládeže za úspěšnou reprezentaci obvodu a občanů pracujících s dětmi a mládeží

Rada městského obvodu

rozhodla

o poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě do 10.000,-Kč jako ocenění dětí a mládeže za
úspěšnou reprezentaci obvodu a občanů pracujících s dětmi a mládeží městského obvodu
Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu darovacích smluv

1408/32  
17

Jmenování členů školských rad zřízených při základních školách, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

jmenuje

členy školských rad zřízených při základních školách, jejichž  zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih dle předloženého návrhu.

1409/32  
18

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku a vyřazení odcizeného majektu příspěvkových
organizací

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o neupotřebitelnosti majetku příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 973.382,12 dle předloženého návrhu.

2) o vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace v celkové výši Kč 4.561,00, dle předloženého
návrhu.

ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

1410/32  
19

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V. pravidla pro nakládání s finančními prostředky, evidence majetku a
postupy v účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 1 v celkové
výši 1 790,- Kč:
DDHM do 3 000,- Kč  ORG 220    1 790,- Kč

ukládá likvidační komisi provést, respektive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.
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1411/32  
20

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/10 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Prošinova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih.

1412/32  
21

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

Rada městského obvodu

odkládá

materiál č. 21, týkající se zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.
Dvouletky, na příští schůzi rady

1413/32  
22

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

B. M., Volgogradská 137, č. b. 4
B. H., Jana Škody 9, č. b. 20
B. Z., Odborářská 70, č. b. 11
B. O., Čujkovova 23, č. b. 18
Č. L., Horymírova 4, č. b. 6
D. L., Jubilejní 26, č. b. 2
D. O., Čujkovova 32, č. b. 53
D. J., Jana Škody 4, č. b. 15
D. A., Čujkovova 32, č. b. 76
D. J., Čujkovova 23, č. b. 86
D. K. a D. H., Stadická 3, č. b. 32
D. J., Petruškova 16, č. b. 55
H. T., Karpatská 20, č. b. 60
H. Z., Volgogradská 74, č. b. 5
H. I., Dr. Šavrdy 7, č. b. 8
H. Š., Plzeňská 10, č. b. 20
H. D., Stadická 3, č. b. 58
K. M. a K. J., Jugoslávská 26, č. b. 55
K. E., Jubilejní 41, č. b. 1
K. L., Václava Košaře 5, č. b. 33
K. R., Volgogradská 143, č. b. 7
K. L., Jugoslávská 20, č. b. 1
K. J. a K. P., Karpatská 20, č. b. 39
K. J., Dr. Šavrdy 7, č. b. 16
K. M., Čujkovova 32, č. b. 60
L. I., Bedřicha Václavka 3, č. b. 47
M. N., Pavlovova 67, č. b. 18
M. P., U Studia 3, č. b. 4
M. K., Vlasty Vlasákové 19, č. b. 4
M. V., Břenkova 7, č. b. 64
M. A., Václava Košaře 3, č. b. 53
M. L., Čujkovova 23, č. b. 27
M. L., Horymírova 14, č. b. 12
N. P. a N. L., Tarnavova 6, č. b. 23
N. K., Čujkovova 23, č. b. 21
P. L., Stadická 3, č. b. 45
P. M., Klegova 23, č. b. 46
P. L., Výškovická 157, č. b. 63
P. I., U Studia 1, č. b. 48
S. R., Klegova 23, č. b. 47
S. N., Čujkovova 32, č. b. 7
S. R., Čujkovova 29, č. b. 10
Š. J., Pavlovova 67, č. b. 3
Š. L. a Š. S., Václava Košaře 3, č. b. 2
Šl. R., Čujkovova 23, č. b. 46
Š. F., Pavlovova 71, č. b. 2
Š. J., Výškovická 174, č. b. 62
Š. P., Doc. RNDr., ., Letecká 12, č. b. 2
T. P., Patrice Lumumby 20, č. b. 15
V. M., Dr. Šavrdy 9, č. b. 7
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V. K., Břenkova 7, č. b. 23
V. F. J., U Studia 1, č. b. 16
V .L., Rodimceovova 22, č. b. 6
Z. M. a Z. M., Plzeňská 8, č. b. 78

1414/32  
23

Pronájem garážového stání v obytném domě

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytový prostor v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih - garážové stání č. 2 na  ul. Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina
paní I. V., bytem Volgogradská 2388/128, Ostrava-Zábřeh na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
dva měsíce a měsíčním nájemným ve výši 800,00 Kč vč. DPH

1415/32  
24

Výpovědi z nájmů nebytových prostor v obytných domech a zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1) výpověď z nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. Edisonova 382/25, Ostrava-
Hrabůvka, podanou nájemcem Pionýrskou skupinou Směr, A. Kučery 8/1199, Ostrava-Hrabůvka,
IČ: 44941234
2) výpověď z nájmu části nebytových prostor o velikosti 81 m2 v obytném domě na ul. Plzeňská
2619/10, Ostrava-Zábřeh, podanou nájemcem občanským sdružením VIZ-CENTRUM, Zd. Bára
3/286, Ostrava-Dubina, IČ: 26658437

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v obytném domě ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih na ul. Plzeňská 2619/10, Ostrava-
Zábřeh o velikosti 81 m2 s minimální výší nájemného  150,- Kč/m2/rok

1416/32  
25

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků na nájmu nebytových prostor v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih v hodnotě pohledávky nad 10 000 Kč, včetně
způsobu zajištění těchto pohledávek k 30.09.2011

1417/32  
26

Prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor, které se nacházejí v přízemí obytného
domu na ul. Závodní 330/49, Ostrava-Hrabůvka, nájemcům paní K. M. a panu J. Š. v souvislosti s
rekonstrukcí domu, a to za období jednoho měsíce nájmu

1418/32  
27

Udělení souhlasu s umístěním sídla právnických osob

Rada městského obvodu

rozhodla

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

- "Bytové družstvo U Studia 3" v obytném domě č. pop. 2856 na ul. U Studia 3 v Ostravě-Zábřehu,

- "Bytové družstvo Patrice Lumumby 26" v obytném domě č. pop. 2355 na ul. P. Lumumby 26 v
Ostravě-Zábřehu.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikajících právnických osob v souvislosti
s privatizací obytných domů U Studia 2856/3 a P. Lumumby 2355/26.
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1419/32  
28

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:

- po panu J. W., za pronájem bytu na ul. Averinova 1685/10, Ostrava-Zábřeh, ve výši 93 802 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 4 425 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb, ve
výši 16 207, 50 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu, ve výši 12 636 Kč za náklady na opravu
bytu a ve výši 5 720 Kč za náklady řízení,
- po paní H. L., za pronájem bytu na ul. Plavecká 1048/16, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 87 165 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 41 983,20 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 128 176 Kč za
poplatek z prodlení a ve výši 10 104 Kč za náklady řízení,
- po paní B. S., za pronájem bytu na ul. V. Jiřikovského 172/37, Ostrava-Dubina, ve výši 227 131
Kč za poplatek z prodlení, ve výši 18 933,10 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 6 020 Kč za
náklady řízení,
- po panu Z. U., za pronájem bytu na ul. A. Gavlase 34/6, Ostrava-Dubina, ve výši 43 842 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 3 322 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb, ve
výši 15 627 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 14 150 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 5 480
Kč za náklady řízení,
- po panu M. K., za pronájem bytu na ul. V. Jiřikovského 151/7, Ostrava-Dubina, ve výši 100 490
Kč s příslušenstvím za nájemné a ve výši 4 216 Kč za náklady řízení,
- po paní B. M., za pronájem bytu na ul. Kašparova 1413/14, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 56 862 Kč
s příslušenstvím za nájemné, ve výši 14 033 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb,
ve výši 37 061 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 10 267,50 Kč za náklady na exekuční
vyklizení bytu a ve výši 10 880 Kč za náklady řízení,
- po paní M. O., za pronájem bytu na ul. V. Jiřikovského 170/33, Ostrava-Dubina, ve výši 39 336
Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 1 883 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování
služeb, ve výši 259 676 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 26 907 Kč za náklady na opravdu bytu a
ve výši 13 296 Kč za náklady řízení, za pronájem bytu na ul. V. Jiřikovského 145/40, Ostrava-
Dubina, ve výši 4 007 Kč s příslušenstvím za "ušlé nájemné", ve výši 33 653,50 Kč za náklady na
opravy bytu a ve výši 1 200 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

1420/32  
29

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Jugoslávská 26, 1+3, standard, č. b. 14
D. Ž., Jugoslávská 26, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 16
L. R., Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh

1421/32  
30

Podání výpovědi, podání 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 JUDr. J. J., dle důvodové
zprávy

H. J., Klegova 23, č. b. 17

II.

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

V. J., Horymírova 125, č. b. 6
Ch. R., Plzeňská 8, č. b. 18

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

1) JUDr. J. J.

H. M., Výškovická 153, č. b. 20
K. A., B. Václavka 1, č. b. 18

2) Y. D.

P. D., Volgogradská 117, č. b. 10

IV.

o zajištění přístřeší v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy
     
V. P., Vaňkova 48 a V. G., Vaňkova 48, č. b. 16
F. I., Výškovická 153, č. b. 66
B. V., B. Václavka 1, č. b. 3

1422/32  
31

Pověření odboru bytového a ostatního hospodářství k uzavírání nájemních smluv a smluv o
výpůjčkách

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1689/32 ze dne 15.11.2007, týkající se
svěření rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na nebytové prostory, a to s
délkou trvání nájmů a výpůjček nejvýše na 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů odboru
majetkovému

svěřuje

v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s OZV č.
11/2000, Statut města Ostravy, v platném znění, odboru bytového a ostatního hospodářství
rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na nebytové prostory, a to s délkou
trvání nájmů a výpůjček nejvýše na 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů,

zmocňuje

vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství k podpisu smluv dle tohoto usnesení.

1423/32  
32

Pronájem bytů v domě na ul. Provaznická 32/1647 výběrovým řízením-smluvní nájemné za m²

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domě na ul. Provaznická 32/1647 výběrovým řízením-smluvní nájemné za m²

0+2, standard, č. b. 3
G. D., Skotnice 123, Nový Jičín

0+2, standard, č. b. 4
S. E., Zelená 41

0+2, standard, č. b. 8
L. R., Nádražní 222, Dolní Benešov

0+2, standard, č. b. 9
C. T., Moravská 10/406, Havířov-Šumbark

0+2, standard, č. b. 10
K. M., Sokolovská 49/1331, Ostrava-Poruba

0+2, standard, č. b. 15
Doc. Dr. Ing. B. P., Veleslavínova 11/896, Moravská Ostrava

0+2, standard, č. b. 16
K. V., Sirotčí 46, Ostrava-Vítkovice

rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením-smluvní nájemné
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za  m² o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

1424/32  
33

Zveřejnění podmínek na pronájem volných bytových jednotek, pronájem bytu po rekonstrukci,
výběrové řízení na pronájem bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

II.

1)
o pronájmu bytu po rekonstrukci za nájemné stanovené Radou MOb Ostrava-Jih, na dobu určitou,
dle důvodové zprávy

Jubilejní 62, 0+2, standard, č. b. 12
Z. T., Čujkovova 32

Jubilejní 62, 0+2, standard, č. b. 8
Ing. Š. J., Jubilejní 40

Jubilejní 62, 1+2, standard, č. b. 5
K. J., Jubilejní 46  

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

Yvetě Dvořákové

Zavadil Tomáš, nar. 24.03.1973, Čujkovova 32, č. b. 55

JUDr. M. K.

Z. T., Čujkovova 32, č. b. 55
Ing. Š. J., Jubilejní 40, č. b. 6  
K. J., Jubilejní 46, č. b. 1  

v návaznosti na uzavření nájemní smlouvy k bytu na ul. Jubilejní 62, dle důvodové zprávy

III.

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

Vaňkova 46, 1+4, standard, č. b. 22
H. L., J. Herolda 10

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 12
G. G., Mitrovická 100/342, Ostrava-Nová Bělá

Slezská 11, 1+3, standard, č. b. 3
K. Z., Dr. Martínka 1

IV.

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

F. Formana 55, 0+2, standard, č. b. 6
Bc. M. P., Krčmarských 15, Ostrava-Nová Bělá

Jižní 7, 1+2, standard, č. b. 8
V. S., Výškovická 155

rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k
dluhu nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

1425/32  
34

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu
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souhlasí

s výměnou bytů, dle důvodové zprávy

1)
V. T.
Zlepšovatelů 48, Ostrava-Hrabůvka

N. L.
Jubilejní 61, Ostrava-Hrabůvka

2)
P. K. nar. 15.12.1963
Karpatská 20, Ostrava-Zábřeh

H. H.
Šídlovecká 6, Ostrava-Hrabová

revokuje

část usnesení č. 1357/31 ze dne 20.10.2011 dle důvodové zprávy, ve znění:

"nesouhlasí s výměnou bytů

Milan Hašek, nar. 01.08.1972
Patrice Lumumby 22, Ostrava-Zábřeh

Iveta Skotnicová, nar. 09.03.1968
Provaznická 53, Ostrava-Hrabůvka"

a souhlasí

s výměnou bytů, dle důvodové zprávy

M. H.
Patrice Lumumby 22, Ostrava-Zábřeh

I. S.
Provaznická 53, Ostrava-Hrabůvka

1426/32  
35

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemku st. p. č. 2204 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 280 m2 a pozemku
p.p.č. 311/51 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 180 m2 (vzniklý oddělením z pozemku
poz.parc.č.311/33 dle GP č. 1179-80/2010 ze dne 25.10.2010) v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní,
společnosti KIMEX, s. r. o., se sídlem Mitrovická 37, 739 21 Paskov,  IČ : 00560936, za kupní cenu
1 710 Kč/m2, za podmínky úhrady správního poplatku 500 Kč a nákladů na vypracování znaleckého
posudku ve výši 1 800 Kč

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčených pozemků

1427/32  
36

Pronájem nebytových prostor v budově na ulici Horní 55/1492, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout nebytové prostory v budově na ulici Horní 55/1492, Ostrava-Hrabůvka o celkové
výměře 570 m2 občanskému sdružení Institut pro ženy, o.s., se sídlem Krmelín, Lyskova 564 za
účelem provozování coworkingového centra pro ženy, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou a s výši nájemného 200 Kč/m2/rok,
2) o prominutí kauce na pronájem nebytových prostor stanovené na 100.000,- Kč.
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1428/32  
37

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městkému 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. 2338, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, paní E. P., bytem
J. Herolda 1560/8, Ostrava-Hrabůvka;
2) pozemek parc.č.st. 2963/1, zast. pl. o výměře 229 m2, jednotka č. 14/444, spoluvlastnický
podíl o velikosti 1690/38246 a výměře 10,12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou panu F. K., bytem
Svornosti 2367/9, Ostrava-Zábřeh.

1429/32  
38

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p. p. č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 10 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Horymírova, ve vlasntictví Statutárního města Ostrava - svěřený Městskému
obvodu Ostrava - Jih, panu P. K., IČ: 16646924, bytem Špillarova 112/10, Ostrava – Výškovice, za
účelem užívání přístupu k nebytovému prostoru s ročním nájmem v výši 170,- Kč/m2, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

1430/32  
39

Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova x Rudná

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  o ukončení pronájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2
ostatní plocha, dráha  o celkové výměře 150 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná, panu A. J., bytem Pavlovova 63, Ostrava – Zábřeh, a to  na základě Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/1733/08, za účelem užívání zahrádky, dohodou dnem 15.11.2011

b)  zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č.
644/2 ostatní plocha, dráha  o výměře 150 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, za
účelem užívání zahrádky, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

1431/32  
41

Ukončení nájmu k části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ulice Šeříková

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 793/272 o výměře 34 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy,
pí J. V., bytem Šeříkova 708/2, 700 30 Ostrava - Výškovice, na základě smlouvy  č. 7/014/0538
/09/Dzi dohodou dnem 30.11.2011, dle důvodové zprávy

1432/32  
42

Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Písečná x U Hrůbků

Rada městského obvodu

vydává

souhlas s kácením 1 ks topol černý a  1 ks vrba jíva na  pozemku p.p.č. 1005/20 ostatní plocha,
jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih,  za podmínky provedení náhradní výsadby na náklady investora,
dle důvodové zprávy

a

zmocňuje

vyřízením tohoto kácení společnost  ENAG spol. s r.o,  IČ: 49610309, se sídlem Hrušovská
2678/20, Ostrava

1433/32  
43

Stanovisko k nabytí a případnému svěření pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova

Rada městského obvodu
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vydává

záporné stanovisko k nabytí pozemku p.p.č. 654/90 ostatní plocha, zeleň o výměře 84 m2 a částí
pozemků p.p.č. 654/89 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 77 m2 a p.p.č. 2982 ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 49 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou tak jak je vyznačeno v GP č.
2754-129/2011 ze dne 31.3.2011, kdy scelením oddělených částí dotčených pozemků vznikne
samostatný pozemek, nově označený jako p.p.č. 654/212 ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 126 m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, Praha 28,
do vlastnictví statutárního města Ostravy  a jejich případnému svěření městskému obvodu
Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

1434/32  
44

Stanovisko k nabytí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k nabytí pozemku p.p.č. 831/13 orná půda o výměře 49 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou – ul. Říční, z vlastnictví společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ: 45193673, se
sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, do vlastnictví Statutárního města Ostravy  a
jeho následnému svěření Městskému obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

1435/32  
45

Stanovisko k pronájmu s následným prodejem pozemku v k.ú. Hrabůvka, nesvěřeno městskému
obvodu

Rada městského obvodu

vydává

záporné stanovisko k záměru pronájmu s následným prodejem pozemku p.p.č. 371/23 ostatní
plocha - jiná plocha v k.ú. Hrabůvka, ul. J. Herolda, o výměře 90 m2, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu, za účelem přístavby terasy k restauračnímu
zařízení ve II. nadzemním podlaží

1436/32  
46

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 117,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2265 na parc. č. st. 3296 na ulici Výškovická č. o. 117 a
pozemku parc. č. st. 3296 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 211 m² v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, ve znění platném s účinností od 1.
1. 2011

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2265 na
parc. č.st.  3296 na ulici Výškovická  č. or. 117 a pozemku parc. č. st. 3296  - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 211 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1437/32  
47

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 119,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2266 na parc. č. st. 3295 na ulici Výškovická č. o. 119 a
pozemku parc. č. st. 3295 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 211 m² v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, ve znění platném s účinností od 1.
1. 2011

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2266 na
parc. č.st.  3295 na ulici Výškovická  č. or. 119 a pozemku parc. č. st. 3295  - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 211 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1438/32  
48

Zveřejnění záměru na prodej  pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu
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souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemků st.p.č. 6569 zastavěná plocha  o výměře 35 m2 a
 p.p.č. 757/17 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 840 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, (
vzniklých oddělením a sloučením částí pozemků p.p.č. 757/2 ostatní plocha, manipulační plocha a
p.p.č. 757/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, na základě geometrického plánu č.
2826-25/2011 ze dne 19.09.2011), za účelem užívání pozemku pod stavbou myčky aut a přilehlých
účelových ploch k této myčce

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje dotčených pozemků  
a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej

1439/32  
49

Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Slezská

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemků  p.p.č. 270/18 ostatní plocha – jiná plocha o výměře
439 m2 a část pozemku p.p.č. 270/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 1250 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Slezská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy  - svěřené městskému obvodu
Ostrava – Jih, dle důvodové zprávy

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej
 dotčeného pozemku p.p.č. 270/18 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 439 m2 a část pozemku
p.p.č. 270/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře  1250 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Slezská, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy  - svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih a požádat  
Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej dotčeného
pozemku

1440/32  
50

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím
vlastnictví:
1) pozemek parc.č.st. 724/10, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hrabůvka na ul. Edisonova-
Šponarova;
2) pozemek parc.č.st. 964, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú., Hrabůvka na ul. Edisonova;
3) pozemek parc.č.st. 2960/1, zast. pl. o výměře 225 m2, jednotka č. 17/508, spoluvlastnický
podíl o velikosti 8,72 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, loklaita Rudná-Pavlovova;
4) 1/2 pozemku parc.č.st. 2964/13, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova;
5) pozemek parc.č.st 2966/1, zast. pl. o výměře 230 m2, jednotka č. 11/375, spoluvalstnický podíl
o velikosti 9,25 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
6) pozemek parc.č.st. 3575, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny.

1441/32  
51

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků parc.č. 841/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2,
parc.č. 841/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, parc.č. 841/5 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 24 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, za účelem pronájmu pozemků v
zahrádkářské osadě pod zahrádkářskými chatami bez čp/če, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

1442/32  
52P

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih
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Rada městského obvodu

schvaluje

odměny ředitelům příspěvkových organizací v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
v platném znění a v souladu se "Zásadami pro stanovení příplatku ze vedení, pro poskytování
osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací
zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih", dle důvodové zprávy.

1443/32  
53P

Změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací  základních škol zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních škol zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu platových výměrů

1444/32  
54P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - projekt "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.
etapa, Edisonova 25"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 91.11 k poskytnutí služeb
projektu "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 25" dle § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

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

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

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

náhradníci členů
1. Ing. et Ing. Jiří Srba, člen rady obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 91.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 01. 12. 2011

1445/32  
55P

Přehledy o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad
za III. čtvrtletí 2011 ZŠ, p.o., a za II. a III. čtvrtletí 2011 odboru investičního úřadu

Rada městského obvodu
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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 Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizace,
- za II. a III. čtvrtletí roku 2011 odboru investičního 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

1446/32  
56P

Seznam smluvních pokut za I. - III. čtvrtletí 2011 udělených odborem investičním úřadu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

seznam smluvních pokut za I. - III. čtvrtletí roku 2011 udělených odborem investičním úřadu

1447/32  
57P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ - „Likvidace
tribuny v bývalém sportovním areálu
na ul. Svazácká 1, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče č. 2  obchodní jméno JIRTOMEX EKO s.r.o. se sídlem   Ostrava, Vítkovice, Místecká
1120/103, PSČ 703 00,  IČ 25867202
uchazeče č. 3  obchodní jméno DEMSTAV group, s.r.o. se sídlem Hranice, Hranice I-Město, U
Kostelíčka 1981, PSČ 753 01,  IČ 27844935
uchazeče č. 4  obchodní jméno Jiří Wažik  s místem podnikání  Údolní 213/16, Darkovice  PSČ 747
17,  IČ  18470858
z důvodů uvedených v důvodové zprávě

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 55.11 k provedení stavebních prací „Likvidace tribuny v bývalém sportovním
areálu na ul. Svazácká 1, Ostrava-Zábřeh“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o
dílo:

- s vybraným uchazečem DAV, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČ 00575381, za
nabídkovou cenu:
4 699 889,07 Kč  bez DPH
5 639 866,89 Kč  vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
 „Likvidace tribuny v bývalém sportovním areálu na ul. Svazácká 1, Ostrava-Zábřeh“

Termín: 09. 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 „Likvidace tribuny v bývalém sportovním areálu na ul. Svazácká 1,
Ostrava-Zábřeh“ a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 10. 11. 2011

1448/32  
58P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) -„Trakční osobní výtahy Horymírova 123, Ostrava“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 88.11 k provedení stavebních prací „Trakční osobní výtahy Horymírova 123,
Ostrava“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem KONE  a.s., se sídlem Lužná 716/2, Praha 6  PSČ 160 00, IČ: 00176842,
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za nabídkovou cenu:
1 220 000  Kč  bez DPH
1 342 000  Kč vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o., se sídlem Dolní
Benešov, Vývoz č. 193, PSČ 747 22, IČ 25821415  za nabídkovou cenu:
1 298 000  Kč vč. DPH
1 557 600  Kč  vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
„Trakční osobní výtahy Horymírova 123, Ostrava“

Termín: 08. 11. 2011

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací  „Trakční osobní výtahy Horymírova 123, Ostrava“ a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 15. 11. 2011

1449/32  
59P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) -„Trakční osobní výtahy Horymírova 125, Ostrava“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 89.11 k provedení stavebních prací „Trakční osobní výtahy Horymírova 125,
Ostrava“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem EV - servis s. r. o., se sídlem Ostrava-Martinov, Na Svobodě 3152, PSČ
723 00, IČ: 60318457  , za nabídkovou cenu:
1 302 900  Kč  bez DPH
1 563 480  Kč vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o., se sídlem Dolní
Benešov, Vývoz č. 193, PSČ 747 22, IČ 25821415  za nabídkovou cenu:
1 378 000  Kč vč. DPH
1 653 600  Kč  vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
„Trakční osobní výtahy Horymírova 125, Ostrava“

Termín: 08. 11. 2011

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací  „Trakční osobní výtahy Horymírova 125, Ostrava“ a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 15. 11. 2011

1450/32  
60P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) -„Trakční osobní výtah Plzeňská 10, Ostrava“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 90.11 k provedení stavebních prací „Trakční osobní výtah Plzeňská 10, Ostrava“
 o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
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- s vybraným uchazečem EV - servis s. r. o., se sídlem Ostrava-Martinov, Na Svobodě 3152, PSČ
723 00, IČ: 60318457  , za nabídkovou cenu:
705 200  Kč  bez DPH
775 720  Kč vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o., se sídlem Dolní
Benešov, Vývoz č. 193, PSČ 747 22, IČ 25821415  za nabídkovou cenu:
710 000  Kč vč. DPH
781 000  Kč vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
„Trakční osobní výtah Plzeňská 10, Ostrava“

Termín: 08. 11. 2011

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací „Trakční osobní výtah Plzeňská 10, Ostrava“  a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 15. 11. 2011

1451/32  
61P

Veřejná zakázka "Výměna rozvodu ZTI - Zdravotní středisko F. Formana 13a, Ostrava - Dubina"
dodatek č.1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/82/11 se zhotovitelem Profi Interier s.r.o., IČ
65140559, se sídlem Nádražní 545/140, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava , na realizaci veřejné
zakázky č. 70.11 "Výměna rozvodů ZTI - Zdravotní středisko F. Formana 13a, Ostrava - Dubina",
kterým se zvyšuje konečná cena díla na tuto zakázku na částku 1.582.565,- Kč vč. DPH, a to z
důvodu realizace dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vyvstala v důsledku objektivně
nepředvídaných okolností, a jejichž realizace je nezbytná pro komplexní dokončení díla.

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.4/032/82/11 se zhotovitelem Profi Interier s.r.o, IČ
65140559, se sídlem Nádražní 545/140, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava na realizaci VZ č.
70.11 "Výměna rozvodů ZTI - Zdravotní středisko F. Formana 13a, Ostrava - Dubina na
prodloužení lhůty realizace díla v souvislosti s prováděním dodatečných stavebních prací
vyžadujících technologické zrání o 7 kalendářních dnů.

ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/82/11 "Výměna rozvodů ZTI - Zdravotní středisko F. Formana 13a,
Ostrava - Dubina.
Termín: 9.11.2011

ukládá

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
4/032/82/11 a předložit jej k podpisu starostovi městského obvodu Mgr. Karlu Sibinskému.
Termín do 14.11.2011
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

40 Ukončení  pronájmů a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Zimmlerova

Rada městského obvodu

bere na vědomí

a)  ukončení pronájmu části pozemku st.p.č. 325/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště  o
výměře 24 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, panu D. K., IČ: 44935897, bytem
Krakovská 28, Ostrava – Hrabůvka, užívanému  na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č.
2/a/014/463/04, z důvodu úmrtí dnem 01.07.2011

b)  ukončení pronájmu části pozemku st.p.č. 256/1 ostatní plocha, neplodná půda  o výměře 4 m2  
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, panu D. K., IČ: 44935897, bytem Krakovská 28,
Ostrava – Hrabůvka, užívanému  na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/703/04, z
důvodu úmrtí dnem 01.07.2011

c)  ukončení pronájmu části pozemku st.p.č. 325/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště  o
výměře 6 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, paní S. K., IČ: 69221553, bytem
Krakovská 28, Ostrava – Hrabůvka, užívanému  na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č.
2/a/014/464/04, z důvodu úmrtí dnem 01.07.2011

rozhodla

a) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku st.p.č. 325/1 zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště  o výměře 24 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, za účelem provozování
stávajícího prodejního stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

b) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku st.p.č. 256/1 ostatní plocha, neplodná půda  o
výměře 4 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, za účelem provozování stávajícího
prodejního stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

c) zveřejnit záměr na pronájemčásti pozemku st.p.č. 325/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
 o výměře 6 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, za účelem provozování stávajícího
prodejního stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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Tiskové opravy

TO "T.O. usn.č. 0391/10 ze dne 3.3.2011 Svěření pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita
Drůbeží"

Rada městského obvodu

souhlasí

se svěřením pozemků parc.č. 841/9 trvalý travní porost o výměře 4 m2, parc.č. 820 zahrada o
výměře 7872 m2, parc.č. 814/6 zahrada o výměře 6371 m2, parc.č. 813/18 zahrada o výměře
4334 m2, vše  v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o svěření výše uvedených pozemků

TO usnesení č. 1200/27 ze dne 15.09.2011 - Smlouva o výpůjčce č. 18/014/97/09 a 17/014
/896/10

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 18/014/97/09 ze dne 11.02.2009 uzavřené mezi příspěvkovou
organizací Majetková správa Ostrava-Jih, IČ 66739331, se sídlem Provaznická 62, Ostrava-
Hrabůvka dohodou dle důvodové zprávy a

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

2) o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 17/014/896/10 ze dne 08.12.2010 mezi SMO,
Městským obvodem Ostrava-Jih a příspěvkovou organizací Majetková správa Ostrava-Jih, IČ:
66739331, se sídlem Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka dle důvodové zprávy a

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

ukládá

odboru právnímu ÚMOb Ostrava-Jih vypracovat písemné znění návrhů

1. Dohody o ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy o výpůjčce č. 18/014/97/09 ze dne 11.02.2009,
uzavřené mezi SMO, Městským obvodem Ostrava-Jih a příspěvkovou organizací Majetková správa
Ostrava-Jih, IČ: 66739331, se sídlem Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka s účinnosti ke dni
31.12.2011 dle důvodové zprávy.

2. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 17/014/896/10 ze dne 08.12.2010 uzavřené  mezi SMO,
Městským obvodem Ostrava-Jih a příspěvkovou organizací Majetková správa Ostrava-Jih, IČ:
66739331, se sídlem Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka s účinnosti ke dni 31.12.2011 dle
důvodové zprávy.

TO Výměna oken – Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh - dodatek č. 1 (tisková oprava k usnesení
č. 1377/31)

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/26/11 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.
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