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Přehled usnesení 33. schůze Rady městského obvodu, ze dne 24. 11. 2011 09:00

č. usn. č. m. Název materiálu

1452/33 1. Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2011 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1453/33 2. Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2012, včetně rozpočtového výhledu na léta 2013-2015 (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

1454/33 3. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1455/33 4. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1456/33 5. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1457/33 6. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1458/33 7. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1459/33 8. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1460/33 9. Změna použití části běžných výdajů a návrh rozpočtového opatření č. 7 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1461/33 10. Návrh rozpočtového opatření č. 8 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1462/33 11. Návrh rozpočtového opatření č. 9 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1463/33 12. Návrh rozpočtového opatření č. 10 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1464/33 13. Návrh rozpočtového opatření č. 11 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1465/33 14. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1466/33 15. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1467/33 16. Dohoda o používání výplatního stroje (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1468/33 17. Zveřejnění záměru na pronájem části podchodu pod ulicí Místeckou u Dřevoprodeje. (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1469/33 18. Zimní údržba místních komunikací na trase BUS  č. 96 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1470/33 19. Bezúplatný převod přebytečného majetku (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1471/33 20. Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2011. (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1472/33 21. Revokace usnesení č. 1393/32 - Návrh usnesení rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1473/33 22. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1474/33 23. Změna odpisových plánů na rok 2011 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1475/33 24. Žádost o změnu termínu splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté "Občanskému sdružení pro volný čas v
Ostravě" na realizaci projektu EU (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1476/33 25. Dodatek Zřizovací listiny Majetkové správy Ostrava - Jih (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1477/33 26. Prodej a vyřazení neupotřebitelných vozidel (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1478/33 27. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1479/33 28. Směna míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1480/33 29. Ukončení nájemního vztahu v krytém stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1481/33 30. Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1482/33 31. Návrh zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům
zastupitelstva městského obvodu pro rok 2012 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1483/33 32. Poskytnutí peněžitého plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu a dalším občanům
(Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1484/33 33. Termíny schůzí Rady městského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih  na I. pol. roku 2012 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1485/33 34. Petice proti výstavbě parkovacího domu na ulici Jičínská v Ostravě-Výškovicích (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1486/33 35. Uzavření dodatků ke smlouvám  na zimní údržbu místních komunikací 2010-2014 (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1487/33 36. Veřejná zakázka "Oprava komunikace III.třídy ul. Stavbařů p.č. 225/1" - dodatek č. 1 (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1488/33 37. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1489/33 38. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)
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1490/33 39. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1491/33 40. Udělení výjimky pro povolení vyhrazeného parkování spol. Ostravské komunikace, a.s. (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1492/33 41. Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1493/33 42. Plná moc pro Mgr. Renátu Prosickou (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1494/33 43. Podnájem bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1495/33 44. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1496/33 45. Pronájem bytu výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1497/33 46. Pronájem bytu, zveřejnění podmínek na pronájem malometrážních bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1498/33 47. Pronájem garáží v obytném domě na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1499/33 48. Souhlas s umístěním domovních předávacích stanic v objektu 29.dubna 33, Ostrava - Výškovice (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1500/33 49. Souhlas s uzavřením provozu ve sportovní hale Ostrava - Dubina (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1501/33 50. Ubytování, zánik nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu, zajištění přístřeší (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1502/33 51. Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1503/33 52. Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1504/33 53. Ukončení  výpůjčky části nebytových prostor v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40a, Ostrava - Zábřeh
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1505/33 54. Ukončení činnosti pověřeného správce DaBF Ing. Ladislav Žila, LAMIA správa domů (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1506/33 55. Výpověď pověřenému správci DaBF z mandátní smlouvy (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1507/33 56. Ukončení pronájmu nebytových prostor na ulici P. Lumumby v Ostravě - Zábřehu (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1508/33 57. Umístění základové stanice pro přenos veřejné sítě mobilních telefonů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1509/33 58. Uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu před uplynutím (po uplynutí ) sjednané doby určité
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1510/33 59. Výměna oken v pavilónu I., v objektu 29.dubna 33, Ostrava-Výškovice (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1511/33 60. Výpůjčka části nebytových prostor v objektu na ul. Mjr. Nováka, Ostrava - Hrabůvka (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1512/33 61. Výpůjčka nebytových prostor - garáží na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1513/33 62. Zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru na ul. Čujkovova 17, O.-Zábřeh (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1514/33 63. Zrušení odběrného místa dodávky studené vody Svazácká 1/496, Ostrava - Zábřeh (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1515/33 64. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor na ul. Plzeňská 10, O.-Zábřeh (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1516/33 65. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objeku na ul. Mjr. Nováka 34/1455 v Ostravě -
Hrabůvce (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1517/33 66. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1518/33 67. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1519/33 68. Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1520/33 69. Prodej domu a pozemku na ul. Jiskřiček 3, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

1521/33 70. Prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 26, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

1522/33 71. Prodej domu a pozemku na ul. U Studia 3, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

1523/33 72. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1524/33 73. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Hrabůvka,
ul. Heritesova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1525/33 74. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1526/33 75. Stanovisko k umístění a realizaci stavby  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)
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1527/33 76. Ukončení  pronájmů a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1528/33 77. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1529/33 78. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Dr. Šavrdy 12,  Ostrava-Bělský Les (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1530/33 79. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Dr. Šavrdy 8,  Ostrava-Bělský Les (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1531/33 80. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Gerasimovova 16,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1532/33 81. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 3,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1533/33 82. Zrušení usnesení a záměr na prodej domu a pozemku na ul. Dr. Šavrdy 10,  Ostrava-Bělský Les (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

1534/33 83. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1535/33 84. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1536/33 85. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1537/33 86. Zveřejnění záměru na prodej pozemků a podloubí v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1538/33 87. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. U Haldy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1539/33 88. Postoupení pohledávky (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1540/33 89. Odpisy pohledávek (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1541/33 90. Prominutí smluvní pokuty za pronájem nebytového prostoru (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1542/33 91. Převod přestupkové agendy městského obvodu Proskovice na ÚMOb Ostrava-Jih (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

1543/33 92P. Námitky od TSČ Vítkovice s.r.o. u podlimitní veřejné zakázky na provedení "Stavební úpravy ZŠ
Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, Pavilon školní družiny a kuchyně" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1544/33 93P. Oznámení o podaných námitkách na poskytnutí  projektové dokumentace  "Vodní areál Ostrava-Jih,
dostavba – I. Etapa" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1545/33 94P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní 68, Ostrava-Hrabůvka
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1546/33 95P. Podmínky výzvy ( § 18 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. B části II. Zásad)
- projekt - Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko, Ostrava-Zábřeh nad Odrou" (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1547/33 96P. 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 23" (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1548/33 97P. 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 a MŠ, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1549/33 98P. Vyloučení uchazeče (služby, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Zajištění vybraných činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v
roce 2012 - 2014 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1550/33 99P. Zpráva komise - varianty (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Oprava chodníku ul. Čujkovova - jih (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1551/33 100P. Zpráva komise - varianty (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Oprava komunikace III. třídy ul. Horní 5-27, Jubilejní 100-106
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1552/33 101P. Zrušení veřejné zakázky ( § 18 odst. 5 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)

1553/33 102P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - Provozování Sportovního centra Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

1554/33 103P. Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI etapa, dům
Edisonova 27", zápočet faktury na smluvní pokutu a uplatnění náhrady škody. (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)
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1452/33  
1

Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2011

Rada městského obvodu

projednala

plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2011

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih vzít předložený materiál na vědomí

1453/33  
2

Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2012, včetně rozpočtového výhledu na léta 2013-2015

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s návrhem rozpočtu  m.o. Ostrava-Jih na rok 2012
   tj.  se  základními ukazateli

   - financování                                            63 000   tis. Kč
   - celkové zdroje                                  645 365   tis. Kč
   - běžné výdaje                                       523 980   tis. Kč
   - kapitálové výdaje                                121 385    tis. Kč
   - celkové výdaje                                  645 365   tis. Kč

2) se zapojením výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů
   na rok 2012 v objemu 2 800 tis. Kč na údržbu veřejné zeleně

3) s návrhem příspěvků příspěvkovým organizacím
    na rok 2012 dle předloženého návrhu

4) s použitím finančních prostředků z Vypořádacího fondu FRB
    na rok 2012 dle předloženého návrhu  

5) s poskytnutím grantů dle  rozpočtu na rok 2012 ve výši  1 500 tis. Kč
   
6) s rozpočtovým výhledem na léta 2013-2015

7) s předkládáním  Zprávy o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 31.3., 30.6.,
   a  30.9.2012 v tabulkové formě, k  31.12.2012 včetně komentáře

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

1454/33  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1027 o 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1038 o  500 tis. Kč

1455/33  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1027 o 146 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1031 o 146 tis. Kč

1456/33  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje
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rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 11 o 15 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, UZ 11 o 15 tis. Kč

1457/33  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazných ukazatelů PO, tj. navýšení o 1 100 tis. Kč

2) 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. 5331, UZ 11, ORG dle přílohy o 785 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6351, UZ 11, ORG 320 o 315 tis. Kč

1458/33  
7

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazných ukazatelů dle důvodové zprávy

2) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle přílohy o 616 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG dle přílohy o 126 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle přílohy o 742 tis. Kč

1459/33  
8

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

1) úpravu závazných ukazatelů PO, tj. navýšení o 274 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2322 o 250 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 21 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3392, pol. 2322 o 15 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle přílohy o 250 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle přílohy o 9 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 12 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3392, pol. 5331, ORG 230 o 15 tis. Kč

1460/33  
9

Změna použití části běžných výdajů a návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

rozhodla

o změně použití části běžných výdajů ve výši 136 tis. Kč dle přílohy

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121 o 54 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122 o 54 tis. Kč

1461/33  
10

Návrh rozpočtového opatření č. 8

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5212 o 3 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5221 o 3 tis. Kč
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1462/33  
11

Návrh rozpočtového opatření č. 9

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 4, § 6112, pol. 5023 o 1 000 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 4, § 6112, pol. 5031 o 250 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 4, § 6112, pol. 5032 o 90 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5011 o 1 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5031 o 250 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5032 o 90 tis. Kč

1463/33  
12

Návrh rozpočtového opatření č. 10

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 250 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2010)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169, UZ 11 o 250 tis. Kč

1464/33  
13

Návrh rozpočtového opatření č. 11

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 300 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2010)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 2212,pol. 5363, UZ 11 o 300 tis. Kč

1465/33  
14

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 Horní  v
Ostravě-Hrabůvce  na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 16
N. K., bytem U Lesa 78, Ostrava-Hrabůvka

1466/33  
15

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 31, 1+1, I. kat., č.b. 23
H. S., Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh

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

H. S., Čujkovova 31, 1+1, I. kat. č.b. 19

1467/33  
16

Dohoda o používání výplatního stroje

Rada městského obvodu

rozhodla
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o uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby
č.982707-2429/2011 s Českou poštou, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ:
47114983

ukládá

vedoucí majetkového odboru Bc. Drahomíře Hanzelkové prověřit návrh dohody a předat ji k
podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih

zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Mgr.Karla Sibinského k podpisu této dohody.

1468/33  
17

Zveřejnění záměru na pronájem části podchodu pod ulicí Místeckou u Dřevoprodeje.

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s čl. 6, odst. 7 OZV č. 11/2000 Statutu města Ostravy a zákonem č. 128/2000 Sb. o
obcích, obojí v platném znění, zveřejnit záměr na pronájem části podchodů v majetku Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, podchodů pod ulicí Místeckou u Dřevoprodeje,
pozemek parc. č. 936/9 v k. ú. Hrabůvka za účelem umístění 4 ks reklamních zařízení.

1469/33  
18

Zimní údržba místních komunikací na trase BUS  č. 96

Rada městského obvodu

bere na vědomí

změnu při údržbě částí MK po kterých vede trasa BUS linky č. 96

schvaluje

vynětí úseků MK dle důvodové zprávy z Plánu ZÚK na období 2011/2012

ukládá

ing. Radimu Dostálovi,  vedoucímu  odboru ODK připravit
-  návrh Dohody na zimní údržbu vytipovaných úseků MK  s  Ostravskými komunikacemi a.s.dle
důvodové zprávy
-  návrh Dodatků ke smlouvě na ZÚK s .A.S.A. spol. s r. o. lokalita 2 a 4
       Termín:  30.11.2011

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního prověřit
-  návrh Dohody na zimní údržbu vytipovaných úseků MK  s  Ostravskými komunikacemi a.s.dle
důvodové zprávy
-  návrh Dodatků ke smlouvě na ZÚK s .A.S.A. spol. s r. o. lokalita 2 a 4
a předat je k podpisu starostovi MO O.-Jih
       Termín:  30.11.2011

1470/33  
19

Bezúplatný převod přebytečného majetku

Rada městského obvodu

schvaluje

bezúplatný převod přebytečného majetku ze Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace  neziskovým organizacím TOM Bludný kruh a Radě dětí a
mládeže Moravskoslezského kraje v celkové hodnotě Kč 125.751,32, dle předloženého návrhu.

1471/33  
20

Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2011.

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2011.
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1472/33  
21

Revokace usnesení č. 1393/32 - Návrh usnesení rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 13963/32 ze dne 3. 11 2011, kterým Rada městského obvodu Ostrava-Jih schválila
rozpočtové opatření dle důvodové zprávy.

1473/33  
22

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
-věcný dar v hodnotě do 10 000,- Kč od firmy GYNLED s.r.o. Ostrava-Jih televizor pro mateřskou
školu
-věcný dar v hodnotě do 3 000,- Kč od p. Kallerové přehrávač CD pro mateřskou školu

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 11 500,- Kč od p. Borovce Ostrava-Jih 2 ks PC s příslušenstvím bez
licencovaného operačního systému pro MŠ U Zámku 3

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Gurtjevova 9, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 5 000,- Kč od firmy  ELEKTRO  Vajdík spol. s.r.o. na učební pomůcky a hračky
pro děti MŠ
-finanční dar ve výši 3 200,- Kč od firmy Vlček Miroslav, Ostrava-Zábřeh na učební pomůcky a
hračky pro děti MŠ.

1474/33  
23

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 Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře
6, příspěvkové organizaci a Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové
organizaci,  dle důvodové zprávy

1475/33  
24

Žádost o změnu termínu splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté "Občanskému sdružení pro
volný čas v Ostravě" na realizaci projektu EU

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou termínu splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté ve výši 600.000,-Kč  "Občanskému
sdružení pro volný čas v Ostravě" se sídlem Václava Jiříkovského 23, Ostrava-Dubina, IČ:
26984326 na předfinancování projektu "Poznáváme se sportem a kulturou" podaného do
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika, a to k 31.3.2012

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout  o změně termínu splatnosti bezúročné
půjčky poskytnuté ve výši 600.000,-Kč "Občanskému sdružení pro volný čas v Ostravě" se sídlem
Václava Jiříkovského 23, Ostrava-Dubina, IČ: 26984326 na předfinancování projektu "Poznáváme
se sportem a kulturou" podaného do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká
republika - Polská republika, a to  k 31.3.2012

1476/33  
25

Dodatek Zřizovací listiny Majetkové správy Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dodatek Zřizovací listiny Majetkové správy Ostrava - Jih

9 z 35



doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih ke schválení dle předložené důvodové zprávy

1477/33  
26

Prodej a vyřazení neupotřebitelných vozidel

Rada městského obvodu

souhlasí

s odprodejem a vyřazením neupotřebitelných vozidel dle důvodové zprávy.

1478/33  
27

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 01, box č. 53, PP na ulici Fr. Formana panu V. T.
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. 08, NP na ulici B. Četyny paní Š. A. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

3)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 51/1, PP na ulici B. Četyny panu M. S.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

4)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 19, PP na ulici Vl. Vlasákové panu M. K.
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 32, box č. 68, NP na ulici Vl. Vlasákové panu V. T.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

6)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 41, box č. 50, NP na ulici B. Václavka panu P. K.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

7)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 42, box č. 56, NP na ulici B. Václavka paní V. Č.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH.

1479/33  
28

Směna míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
- o směně parkovacího místa paní Z. R., která je v současné době nájemcem boxu č. 27 v krytém
stání v PO 41, PP na ulici B. Václavka za parkovací místo v boxu č.32 v krytém stání v PO 41, PP na
ulici B. Václavka, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy.

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 27 v krytém stání v  PO 41, PP 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 pana R V., který je v současné době nájemcem boxu č. 41/1 v
krytém stání v PO 42, PP na ulici B. Václavka za parkovací místo v boxu č.51 v krytém stání v PO
42, NP na ulici B. Václavka, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy.

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 41/1 v krytém stání v  PO 42, PP na ulici B.
Václavka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč
měsíčně vč. DPH.
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1480/33  
29

Ukončení nájemního vztahu v krytém stání

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v :
- PO 51, box č. 68, NP na ulici L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce R. Č., 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

1481/33  
30

Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih pro rok 2012 dle předloženého návrhu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu stanovit měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2012 dle předloženého návrhu

1482/33  
31

Návrh zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným
členům zastupitelstva městského obvodu pro rok 2012

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem "Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku
neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, kteří nejsou pro výkon své
funkce dlouhodobě uvolněni" pro rok 2012 dle předloženého návrhu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit předložené "Zásady pro poskytování pracovního volna s
náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni" pro rok 2012 dle
předloženého návrhu

1483/33  
32

Poskytnutí peněžitého plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu a dalším
občanům

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnout peněžité plnění občanům, pracujícím v komisích Rady městského obvodu Ostrava-Jih a
dalším občanům dle předloženého návrhu s doplněním

1484/33  
33

Termíny schůzí Rady městského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih  na I. pol. roku 2012

Rada městského obvodu

schvaluje

termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva na I. pololetí  roku 2012:

schůze rady:
schůze dne      5. 1. 2012
schůze dne    19. 1. 2012
schůze dne      2. 2. 2012
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schůze dne    16. 2. 2012
schůze dne      1. 3. 2012
schůze dne    15. 3. 2012
schůze dne    29. 3. 2012
schůze dne    12. 4. 2012
schůze dne    26. 4. 2012
schůze dne    10. 5. 2012
schůze dne    24. 5. 2012
schůze dne      7. 6. 2012
schůze dne    21. 6. 2012

zasedání zastupitelstva:
zasedání dne      8. 3. 2012    
zasedání dne    17. 5. 2012
zasedání dne    14. 6. 2012

1485/33  
34

Petice proti výstavbě parkovacího domu na ulici Jičínská v Ostravě-Výškovicích

Rada městského obvodu

projednala

petici proti výstavbě parkovacího domu na ulici Jičínská v Ostravě-Výškovicích.

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih odpovědět ve smyslu návrhu přiloženého v důvodové
zprávě.

1486/33  
35

Uzavření dodatků ke smlouvám  na zimní údržbu místních komunikací 2010-2014

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přistoupení firmy J. M.,  Dolní 34/102, 700 30, Ostrava - Jih, IČ: 15495892 a  SEKOS Morava, a.s.,
Vratimovská 716, PSČ 719 00 Ostrava - Kunčice, IČ: 25832654, do sdružení .A.S.A. - ALPINE -
Zimní údržba vč. čištění, založeného k realizaci veřejné zakázky "Zimní údržba komunikací vč.
čištění po zimě v letech 2010-2014" pro lokality 1,2,4 a 5.

rozhodla

uzavřít dodatky ke smlouvám o dílo č. 4/031/053/10 a  4/031/85/10 dle  důvodové zprávy.

ukládá

ing. Radimu  Dostálovi, vedoucímu odboru ODK
připravit návrhy dodatků ke smlouvě na ZÚK č. 4/031/053/10 a  4/031/85/10
T: 30.10.2011

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního
prověřit návrhy dodatků ke smlouvě na ZÚK č. 4/031/053/10 a  4/031/85/10
T: 30.10.2011

1487/33  
36

Veřejná zakázka "Oprava komunikace III.třídy ul. Stavbařů p.č. 225/1" - dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/031/094/11 se zhotovitelem SEKOS Morava, a.s.,
 IČ 25832654, se sídlem Vratimovská 716, 71900 Ostrava-Kunčice, na realizaci veřejné zakázky
"Oprava komunikace III.třídy ul. Stavbařů p.č. 225/1", kterým se mění předpoklad zahájení
stavby, a to na výzvu objednatele

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb, připravit návrh dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/031/094/11
Termín: 30.11.2011

12 z 35



ukládá

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního, prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
4/031/094/11 a předložit jej k podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 30.11.2011

1488/33  
37

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 799/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Hrabůvka, ul. Klegova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání parkovacích míst - šikmých stání.

1489/33  
38

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 245/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul.
Zlepšovatelů, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih
za účelem zřízení a užívání parkovacích stání.

1490/33  
39

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Bolotova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání parkovacích stání.

1491/33  
40

Udělení výjimky pro povolení vyhrazeného parkování spol. Ostravské komunikace, a.s.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost spol. Ostravské komunikace, a.s.

nesouhlasí

s udělením výjimky pro povolení vyhrazeného parkování spol. Ostravské komunikace, a.s.

1492/33  
41

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- po panu L. K., za pronájem bytu na ul. Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, ve výši 104 902 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 4 832 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 7 500
Kč za náklady řízení,
- po paní B. H., za pronájem bytu na ul. Utvenkova 1678/10, Ostrava-Zábřeh, ve výši 31 464 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 10 799 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
ve výši 273 475 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 7 019 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a
ve výši 9 720 Kč za náklady řízení,
- po paní A. K.é, za pronájem bytu na ul. V. Jiřikovského 152/9, Ostrava-Dubina, ve výši 72 326 Kč
s příslušenstvím za nájemné, ve výši 25 167 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 7 290 Kč za
náklady řízení,
- po panu I. K., za pronájem bytu na ul. Závodní 863/15, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 88 449,42 Kč
s příslušenstvím za nájemné, ve výši 1 354,37 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování
služeb, ve výši 1 956 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 6 366 Kč za náklady řízení,
- po panu J. U. , za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, ve výši 21 364 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 4 463 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb a
náklady řízení ve výši 1 604 Kč,
- po paní E.I. (dříve H.), za pronájem bytu na ul. V. Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, ve výši 88 880
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Kč s příslušenstvím a náklady řízení ve výši 6 412 Kč, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

1493/33  
42

Plná moc pro Mgr. Renátu Prosickou

Rada městského obvodu

zrušuje

odvolání plné moci udělené Mgr. Renátě Prosické, advokátovi, IČ: 66256038, se sídlem 28. října
25, Ostrava-Moravská Ostrava  dne 20.06.2008 dle důvodové zprávy

1494/33  
43

Podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení písemného souhlasu pronajímatele k podnájmu bytu na dobu určitou - 12 měsíců, dle
důvodové zprávy

Jubilejní 58, 1+1, standard, č. b. 2
Ing. L. K., Jubilejní 58 a Ing. Lumír Klímek, nar. 05.05.1970, Bachmačská 7, Ostrava-Mor. Ostrava

1495/33  
44

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení

paní E. H. za byt č. 75 na ul. Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj 7 584 Kč, dle
důvodové zprávy

1496/33  
45

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Provaznická 32, 1+3, standard, č. b. 21
Mgr. K.I.,, Obránců Míru 1193/10, Havířov Šumbark a Ing. K. T., Obránců Míru 1193/10, Havířov
Šumbark

Provaznická 32, 1+2, standard, č. b. 1
P. R., J. Maluchy 63

Jubilejní 63, 1+1, standard, č. b. 1
S. P., Jiskřiček 1

Jubilejní 61, 1+1, standard, č. b. 1
S. E., Z. Bára 2

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 11
G. P., Horní 3

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 37
T. R., Letecká 12

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 82
V. L., Horní 3

Klegova 23, 1+1, standard, č. b. 45
L. L., Výhradní 14, Ostrava-Kunčičky
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rozhodla

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

II.

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

J. Škody 9, 1+3, standard, č. b. 23
G. E., A. Poledníka 1

Výškovická 157, 1+3, standard, č. b. 46
B.  .S.., Jubilejní 46

B. Václavka 19, 1+4, standard, č. b. 2
G. J., Studentská 2362/12, Karviná

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 16
B. T., Horní 3

III.

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

Mňukova 24,1+3, standard, č. b. 34
B. D., Starobělská 58

Závodní 49, 1+1, standard, č. b. 4
F. O., Syllabova 29

Jugoslávská 26, 1+3, standard, č. b. 43
P. L., Nové Město 16, Odry

Výškovická 157, 1+3, standard, č. b. 40
V. I., Horní 3

Volgogradská 88, 1+2, standard, č. b. 8
U. J., Na Svobodě 212/26, Dobroslavice

Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 9
M. P., F. Hajdy 8

Jiskřiček 3, 1+2, standard, č. b. 5
M. I., Okružní 43, Vratimov

rozhodla

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

rozhodla

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

Dr. Šavrdy 19, 0+1, standard, č. b. 13
K. P., A. Gavlase 28

Edisonova 84, 1+1, standard, č. b. 16
K. M., Plzeňská 8

1497/33  
46

Pronájem bytu, zveřejnění podmínek na pronájem malometrážních bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o pronájmu bezbariérového bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Vaňkova 52, standard, 1+2, č. b. 4
M. D., Avitaků 30
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II.

o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 1
Á.J., Čujkovova 31

III.

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

1498/33  
47

Pronájem garáží v obytném domě na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu garáží v obytném domě na ul. Provaznická 1647/32 v Ostravě-Hrabůvce:

garáž č. 1
INGESTA spol. s r.o., Hasičská 52/551, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 25391194, zastoupená jednatelem
Ing. T.K.., žadatelem o pronájem bytu č. 21 na ul. Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka za
měsíční nájemné 1.400,- Kč vč. DPH
 
garáž č. 2
p. S. S., trvale bytem Jaroslava Misky 79/5, Ostrava-Dubina
za měsíční nájemné 1.200,- Kč vč. DPH

garáž č. 3
p. N. K., trvale bytem Srbská 267/15, Ostrava-Výškovice
za měsíční nájemné 1.200,- Kč vč. DPH

garáž č. 4
p. M. K., trvale bytem Svazácká 2105/8, Ostrava-Zábřeh
za měsíční nájemné 1.200,- Kč vč. DPH

garáž č. 5
Dr.Ing. P. .B., trvale bytem Veleslavínova 896/11, Ostrava-Moravská Ostrava
za měsíční nájemné 1.200,- Kč vč. DPH

garáž. č. 6
p. I. Z., trvale bytem Plavecká 1529/1, Ostrava-Hrabůvka
za měsíční nájemné 1.200,- Kč vč. DPH

garáž č. 7
Ing. A.P., trvale bytem Provaznická 1643/20, Ostrava-Hrabůvka
za měsíční nájemné 1.200,- Kč vč. DPH

garáž č. 8
p. R. L., trvale bytem Nádražní 222, Dolní Benešov
za měsíční nájemné 1.305,- Kč vč. DPH

dle důvodové zprávy

1499/33  
48

Souhlas s umístěním domovních předávacích stanic v objektu 29.dubna 33, Ostrava - Výškovice

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním dvou domovních předávacích stanic v nebytovém objektu 29.dubna 33, Ostrava -
Výškovice.

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu souhlasu s umístěním dvou domovních
předávacích stanic včetně souvisejícího zařízení v objektu 29.dubna 33 ZŠ, Ostrava - Výškovice a
objektu 29.dubna 33 SVOŠ, Ostrava - Výškovice.

1500/33  
49

Souhlas s uzavřením provozu ve sportovní hale Ostrava - Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí
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s uzavřením  provozu ve sportovní hale na ulici Horní 81, Ostrava - Dubina ve dnech 24.12. -
26.12.2011, 31.12.2011 a 01.01.2012

1501/33  
50

Ubytování, zánik nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu, zajištění přístřeší

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

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

místnost č. 3 - F. M., Dvouletky 41
místnost č. 4 - M. Z., Abramovova 16                
místnost č. 8 - K. M., V. Jiřikovského 24
místnost č. 13 - D. M., Letecká 12
místnost č. 14 - V. L., Horní 3        

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

místnost č. 11 - S. R., L. Podéště 1856/38, Ostrava-Poruba
místnost č. 12 - S. O., Horní 3
místnost č. 13 - M. P., Vaňkova 52
místnost č. 10 - K. M., Pavlovova 69  
místnost č. 19 - P. I., Edisonova 1
místnost č. 20 - S. Z., Svornosti 16

II.

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

1) JUDr. M. K.

H. H., Jubilejní 44, č. b. 4
Žingor David, nar. 01.10.1981, Jižní 7, č. b. 11

2) JUDr. J. J.

S. A., B. Četyny 2, č. b. 61

3) Y.D.

K. L., Abramovova 10, č. b. 5
K. N., Čujkovova 9, č. b. 7

III.

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

JUDr. M. K.

B. M., Edisonova 23, č. b. 2  
S. P.0, Zlepšovatelů 60 a S. H., Zlepšovatelů 60, č. b. 4

IV.

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

Ch. M., P. Lumumby 18, č. b. 3
K. K., Čujkovova 23, č. b. 8

1502/33  
51

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti  DV hockey a.s., IČ: 28648498 v pronajatém
nebytovém prostoru umístěném v objektu  ve vlastnictví SMO-Městského obvodu Ostrava-Jih, na
ul.29.dubna 259/33,Ostrava-Výškovice. Tento souhlas s umístěním  sídla společnosti DV hockey
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a.s. se uděluje po dobu trvání nájemního vztahu k danému nebytovému prostoru.

1503/33  
52

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti  V2K CZ s.r.o., IČ: 60778857  v nebytovém
prostoru umístěném v objektu ve vlastnictví SMO -Městského obvodu Ostrava-Jih, na ul. 29.dubna
259/33, Ostrava-Výškovice, jehož nájemcem je společnost DV hockey a.s., IČ: 28648498 . Tento
souhlas s umístěním sídla společnosti V2K CZ s.r.o. , se uděluje po dobu trvání nájemního vztahu
společnosti DV hockey a.s. k danému nebytovému prostoru.

1504/33  
53

Ukončení  výpůjčky části nebytových prostor v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40a, Ostrava
- Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

1/ ukončit dohodou ke dni 31.12.2011 výpůjčku části nebytových prostor v objektu G - Centra na
ul. Čujkovova 40a, Ostrava - Zábřeh, v 1.NP o výměře 95,27 m2, které užívá na základě smlouvy
o výpůjčce č. 11/b/014/248/07 nezisková organizace CHARITA Ostrava, se sídlem Kořenského 17,
Ostrava - Vítkovice, dle důvodové zprávy

2 /zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 95,27 m2 v budově G-Centra na ul.
Čujkovova 40a, Ostrava - Zábřeh, bez určení minimální výše nájemného,  dle důvodové zprávy

1505/33  
54

Ukončení činnosti pověřeného správce DaBF Ing. Ladislav Žila, LAMIA správa domů

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhodnocení příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih a dotčených odborů ÚMOb
Ostrava-Jih ve věci předání agendy od pověřeného správce DaBF Ing. Ladislava Žily, LAMIA správa
domů v rozsahu dle důvodové zprávy

rozhodla

o pozastavení vyplacení doplatku odměny za činnost dle čl. III. odst. 1 mandátní smlouvy č.
13/b/032/449/00 dle důvodové zprávy do doby odstranění zjištěných nesrovnalostí

1506/33  
55

Výpověď pověřenému správci DaBF z mandátní smlouvy

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď pověřeného správce DaBF Ing. Petra Mihálika - REALSOFT, realitní agentura, IČ:
47835443 z mandátní smlouvy č. 13/b/032/448/00 uzavřené na správu části domovního a
bytového fondu, doručenou dne 22. 11. 2011.

Dle čl. XXV. písm. l) mandátní smlouvy činí výpovědní lhůta 6 měsíců a začíná běžet od prvního
dne měsíce následujícího po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně

rozhodla

o převodu obytných domů v majetku Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih ze správy pověřeného správce Ing. Petr Mihálik - REALSOFT, realitní agentura do
správy příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih s účinností od 1. 6. 2012

1507/33  
56

Ukončení pronájmu nebytových prostor na ulici P. Lumumby v Ostravě - Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

1)  ukončit dohodou ke dni 30.11.2011 pronájem  nebytových prostor  o výměře 187 m2 v objektu
Domu služeb Kosmonautů na ulici P.  Lumumby č. p. 2444 v Ostravě - Zábřehu,  které slouží jako
prodejna potravin a smíšeného zboží,  s nájemcem paní K. P., IČ:74076825, bytem Jičínská 277/3,
Ostrava - Výškovice
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2)  nezveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor dle důvodové zprávy

1508/33  
57

Umístění základové stanice pro přenos veřejné sítě mobilních telefonů

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části střechy obytného domu Výškovická 157/429, Ostrava-Výškovice s výší
nájemného 70 000,- Kč/rok bez DPH

společnosti T - Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, k umístění
základové stanice pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů na dobu 5 let.

1509/33  
58

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

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou - 12 měsíců, dle důvodové zprávy  V., Čujkovova
5, č. b. 73
B. V., Karpatská 20, č. b. 5
B. P.9, Mňukova 24, č. b. 58
B. L. a B. M., Letecká 15, č. b. 3
Č. Š.. Odborářská 70, č. b. 26
D. E. a D. P., Rodimcevova 24, č. b. 6
F. M., Jugoslávská 26, č. b. 58
F.B., Horní 29, č. b. 29
F. M., Dr. Šavrdy 10, č. b. 16
G. K., Mňukova 24, č. b. 22  M., Gerasimovova 12, č. b. 1
H. R., Čujkovova 5, č. b. 6
H. D. a H. .F, , Jugoslávská 20, č. b. 9
K. L., Volgogradská 147, č. b. 9
K. P., Jiskřiček 10, č. b. 1
K. T., Zlepšovatelů 14, č. b. 3
K. V. a K. M., Volgogradská 119, č. b. 9
K. K., Tarnavova 6, č. b. 2
K. I. a K. B. A., Vaňkova 48, č. b. 6
L. D., Volgogradská 155A, č. b. 2
M. R., Závodní 49B, č. b. 5
M. D., Františka Formana 30, č. b. 19
M. V., Letecká 13, č. b. 3
M.E.a M. M., Plzeňská 8, č. b. 16
M. V., Bohumíra Četyny 2, č. b. 79
M.P,, Jugoslávská 20, č. b. 2
M. J., Dr. Šavrdy 13, č. b. 11
M. V., Abramovova 10, č. b. 3
N. Z., Jugoslávská 20, č. b. 27
N.K., Horní 29, č. b. 9
N. P., Mládeže 13, č. b. 4
N. K., Petruškova 16, č. b. 51
P. L., Lumírova 7, č. b. 38
P. D., Vaňkova 48, č. b. 23
P. R. a P. J., Rodimcevova 18, č. b. 3
P. J., Svornosti 16, č. b. 12
P. P., Zlepšovatelů 32, č. b. 6
P. P., Edisonova 29, č. b. 3
P. L.., Horymírova 125, č. b. 48
R. I., Edisonova 5, č. b. 2
R. J., Výškovická 153, č. b. 56
R. A., Čujkovova 31, č. b. 80
R. M., Horymírova 125, č. b. 47
S. G., Edisonova 29, č. b. 2
Š. L., Oráčova 1, č. b. 25
Š. H., Dr. Šavrdy 8, č. b. 7
T. H., Čujkovova 32, č. b. 90
V. J., Milana Fialy 1, č. b. 25
V. T., Svornosti 3, č. b. 10
W. L., Patrice Lumumby 20, č. b. 14
Z. L., U Studia 1, č. b. 60
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rozhodla

II.

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

T. M., Čujkovovava 29, č. b. 40
D.  Z. a D.K., Svornosti 41, č. b. 4
P. V., Milana Fialy 1, č. b. 45

1510/33  
59

Výměna oken v pavilónu I., v objektu 29.dubna 33, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/74/11 ze dne 3.10.2011 se zhotovitelem
DEC-PLAST Trade s.r.o., IČ: 26874130, se sídlem Místecká 286,742 58 Příbor, na realizaci veřejné
zakázky č.66.11 ,, Výměna oken v pavilónu I.,v objektu 29.dubna 33,Ostrava-Výškovice ", kterým
se zvyšuje konečná cena díla na tuto zakázku na částku 2 058 930,08 Kč vč. DPH,  a to z důvodu
realizace dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vyvstala v důsledku objektivně
nepředvídatelných okolností, a jejichž realizace je nezbytná pro komplexní dokončení díla.

zmocňuje

Mgr.Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku č.1 smlouvy o dílo
č.4/032/74/11.

ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh dodatku
č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/74/11 ,,Výměna oken v pavilónu I,. v objektu 29.dubna 33,
Ostrava-Výškovice".

ukládá

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního  prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.
4/032/74/11 a předložit jej k podpisu starostovi městského obvodu Mgr. Karlu Sibinskému.

1511/33  
60

Výpůjčka části nebytových prostor v objektu na ul. Mjr. Nováka, Ostrava - Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce části nebytových prostor v dvoupodlažním pavilonu "C" bývalé školy na ul. Mjr. Nováka
34/1455, Ostrava - Hrabůvka, 2 tříd v I.NP o celkové výměře 115 m2 a sociálního zařízení v I . a
II. NP o celkové výměře 36m2,  klubu FC Ostrava - Jih, s.o., se sídlem Svazácká 1, Ostrava -
Zábřeh, IČ: 70312966,  za účelem uskladnění drobného sportovního vybavení,  s účinností od
26.11.2011 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou

1512/33  
61

Výpůjčka nebytových prostor - garáží na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce nebytových prostor - garáží č. 1,2,7 na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh
sdružení FC Ostrava-Jih, o.s. Svazácká 1, Ostrava-Zábřeh, IČ: 70312966 za účelem uskladnění
technického zařízení fotbalového klubu s účinností od 26.11.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

1513/33  
62

Zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru na ul. Čujkovova 17, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. Čujkovova 1713/17,
Ostrava-Zábřeh, jehož nájemcem je pan M. M., bytem Volgogradská 2384/161, Ostrava-Zábřeh,
IČ: 64644634 dle důvodové zprávy
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zrušuje

část usnesení č. 1110/25 ze dne 25.8.2011 o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru
v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu
Ostrava-Jih, na ul. Čujkovova 1713/17, Ostrava-Zábřeh, o velikosti 93,72 m2 s minimální výší
nájemného 1.450,- Kč/m2/rok

1514/33  
63

Zrušení odběrného místa dodávky studené vody Svazácká 1/496, Ostrava - Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení a zrušení odběru studené pitné vody v objektu Svazácká 1/496 v Ostravě - Zábřehu ke
dni 10.12.2011.

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy "Odhlášení odběru -
Přihlášení odběru" pro odběr studené vody na odběrném místě Svazácká 1/496, Ostrava - Zábřeh.

ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství připravit smlouvu
"Odhlášení odběru - Přihlášení odběru"  pro odběr studené vody na odběrném místě Svazácká
1/496 v Ostravě - Zábřehu k podpisu starostovi městského obvodu.

1515/33  
64

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor na ul. Plzeňská 10, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 1415/32 ze dne 3.11.2011 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

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 750,- Kč/m2/rok

1516/33  
65

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objeku na ul. Mjr. Nováka 34/1455 v
Ostravě - Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v třípodlažním pavilonu A o výměře 920,23 m2,
dvoupodlažním pavilonu C o výměře 550,82 m2 a chodby mezi jednotlivými pavilony o výměře
391,29 m2  v objektu bývalé  školy na ulici Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava – Hrabůvka, za účelem
 provozování školského zařízení, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,s minimální výši
nájemného 142 Kč/m2/rok

1517/33  
66

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů, dle důvodové zprávy

1)
J. Š.
Jubilejní 48, Ostrava-Hrabůvka

D.H.
Křižíková 1352, Frýdek-Místek

2)
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D. Z.
P. Z.
Vlasty Vlasákové 21, Ostrava-Bělský Les

A. P.
Výdušná 20, Ostrava-Koblov

3)
J. D.
Václava Košaře 5, Ostrava-Dubina

I. M.
Zimmlerova 54, Ostrava-Zábřeh

4)
P. K.
Volgogradská 139, Ostrava-Zábřeh

O. B.
Prošinová1, Ostrava-Zábřeh

1518/33  
67

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

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Horymírova 4, 1+3, standard, č. b. 24
A. Z., Horymírova 4, Ostrava-Zábřeh

V. Jiřikovského 31, 1+3, standard, č. b. 11
Z. H., V. Jiřikovského 31, Ostrava-Dubina

II.

o neuzavření smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Zlepšovatelů 26, 1+2, standard, č. b. 6
Stanislav Hruška, nar. 20.01.1954 a Věra Hrušková, nar. 07.02.1967, Zlepšovatelů 26, Ostrava-
Hrabůvka

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 7
Michaela Balogová, nar. 18.03.1990, Čujkovova 23, Ostrava-Zábřeh

trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

Zlepšovatelů 26, 1+2, standard, č. b. 6
S. H. a V. H., Zlepšovatelů 26, Ostrava-Hrabůvka

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 7
M. B., Čujkovova 23, Ostrava-Zábřeh

1519/33  
68

Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s navýšením hodnoty předaného nemovitého majetku níže uvedené příspěvkové  organizace a to:
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace,
a bere na vědomí navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku, které provedla:
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,  A. Kučery 20, příspěvková organizace z
vlastních finančních prostředků dle důvodové zprávy.

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině ze
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dne 8.12.2011 příspěvkové organizaci:
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, dle
důvodové zprávy.

1520/33  
69

Prodej domu a pozemku na ul. Jiskřiček 3, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2301 na pozemku parc. č. st. 3249 na ulici Jiskřiček č. or. 3 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 3249 - zastavěná 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 platném znění, právnické osobě Bytové družstvo Jiskřiček 3, Ostrava, se sídlem Ostrava,
Jiskřiček 2301/3, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 5.511.650,-- Kč, za kupní cenu pozemku
63.600,-- 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 o úplatném převodu domu a pozemku 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

1521/33  
70

Prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 26, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2355 na pozemku parc. č. st. 3303 na ulici Patrice Lumumby č.
or. 26 a s úplatným  převodem pozemku st. 3303 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 222
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 Patrice Lumumby 26, se sídlem
Ostrava, Zábřeh, Patrice Lumumby 2355/26, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 5.873.050,-- Kč, za
kupní cenu pozemku 66.600,-- 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 o úplatném převodu domu a pozemku 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

1522/33  
71

Prodej domu a pozemku na ul. U Studia 3, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2856 na pozemku parc. č. st. 4546 na ulici U Studia č. or. 3 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 4546 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 464 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 U Studia 3, se sídlem Ostrava, Zábřeh, U
Studia 2856/3, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 35.823.580,-- Kč, za kupní cenu pozemku
139.200,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu domu a pozemku 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

1523/33  
72

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách

Rada městského obvodu

rozhodla
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pronajmout části pozemku p.p.č. 673/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 x 25 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno
městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti GYNET AH spol. s r.o., IČ: 25876457, se sídlem
Ostrava - Koblov, Antošovická č. 226, za účelem zřízení a užívání  4 parkovacích míst pro osobní
vozidla, s ročním nájmem ve výši 120,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

1524/33  
73

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek  226/3 ostatní plocha, zeleň v k. ú.
Hrabůvka, ul. Heritesova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění  plynové přípojky pod povrchem dotčeného pozemku v délce  3
bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek  226/3 ostatní plocha, zeleň v k.
ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem umístění plynové přípojky pod povrchem dotčeného pozemku v délce  3 bm,  pro
Společenství pro dům čp. 406, Ostrava, Hrabůvka, IČ: 28610423, se sídlem Ostrava, Hrabůvka,
Heritesova 406/8, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem přípojky, se Společenstvím pro dům čp.
406, Ostrava, Hrabůvka, IČ: 28610423, se sídlem Ostrava, Hrabůvka, Heritesova 406/8, smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

1525/33  
74

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Objekt č. 685 ul. Proskovická Ostrava  Výškovice“ na
pozemku parc. č. 793/241 ostatní plocha - zeleň, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická,
který je v majetku Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem umístění přípojky plynu NTL v celkové délce 11,5 bm a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek  parc. č. 793/241 ostatní plocha -
zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická, který je v majetku Statutárního města Ostravy -
svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby „Objekt č. 685 ul.
Proskovická Ostrava  Výškovice“ v celkové délce 11,5 bm, pro  společnost SMP Net, s.r.o., IČ:
27768961, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 00, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 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 „plynové přípojky NTL“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „plynové přípojky
NTL“
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a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem uvedené stavby, společností SMP Net,
s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 00,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení
dle předloženého návrhu

1526/33  
75

Stanovisko k umístění a realizaci stavby  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s umístěním a realizací  stavby  „Sjezd na pozemek p.č. 427/1 (dosavadní stav), resp. p.č. 4478
(nový stav) k.ú. Zábřeh nad Odrou" na pozemky p.p.č. 1070 ostatní plocha,  ostatní komunikace a
p.p.č. 4479 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, pro veřejnoprávní
projednání staby, dle důvodové zprávy

1527/33  
76

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

Rada městského obvodu

odkládá

materiál č. 76, týkající se Ukončení pronájmů a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ,ul. Zimmlerova na příští schůzi rady

1528/33  
77

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, panu Petrovi Križanovi, bytem Tarnavova 11,  Ostrava – Zábřeh, dle Smlouvy o
nájmu nemovitosti č. 7/014/0576/10, z důvodu úmrtí dnem 7.8.2011

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12
m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený
městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou

1529/33  
78

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Dr. Šavrdy 12,  Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 3013 na pozemku parc. č. 238 na ulici Dr. Šavrdy č. o.
12 a pozemku parc. č. 238 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 263 m² v k. ú. Dubina u
Ostravy, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 3013 na
pozemku parc. č. 238 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 12 a pozemku parc. č. 238  - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 263 m² v k. ú. Dubina u Ostravy

1530/33  
79

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Dr. Šavrdy 8,  Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 3011 na pozemku parc. č. 308 na ulici Dr. Šavrdy č. o.
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8 a pozemku parc. č. 308 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 260 m² v k. ú. Dubina u
Ostravy, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 3011 na
pozemku parc. č. 308 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 8 a pozemku parc. č. 308  - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 260 m² v k. ú. Dubina u Ostravy

1531/33  
80

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Gerasimovova 16,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 1788 na pozemku parc. č. st. 2097 na ulici
Gerasimovova č. o. 16 a pozemku parc. č. st. 2097 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 149
m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném
znění

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 1788 na
pozemku parc. č. st.  2097 na ulici Gerasimovova č. or. 16 a pozemku parc. č. st. 2097  -
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1532/33  
81

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 3,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2348 na pozemku parc. č. st. 3275 na ulici Kischova č.
o. 3 a pozemku parc. č. st. 3275 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 218 m² v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o nezveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2348 na
pozemku parc. č. st.  3275 na ulici Kischova č. or. 3 a pozemku parc. č. st. 3275  - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 218 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1533/33  
82

Zrušení usnesení a záměr na prodej domu a pozemku na ul. Dr. Šavrdy 10,  Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 1192/26 ze dne 8.9.2011

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 3012 na pozemku parc. č. 307 na ulici Dr. Šavrdy č. o.
10 a pozemku parc. č. 307 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 263 m² v k. ú. Dubina u
Ostravy, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 3012 na
pozemku parc. č. 307 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 10 a pozemku parc. č. 307  - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 263 m² v k. ú. Dubina u Ostravy

1534/33  
83

Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

projednala

žádost pana Martina Fraita, bytem Věšínova 27, Ostrava – Zábřeh,  o doprodej částí dotčených
pozemků  v celkové výměře  32 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
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a

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej částí pozemků p.p.č. 125/4 zahrada, p.p.č. 126/9 ostatní plocha,
neplodná půda a p.p.č. 4479 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 32 m2, a to na základě
geometrického plánu č. 2847-190/2011 ze dne 09.11.2011, kterým je z pozemku p.p.č. 125/4
zahrada oddělena část a nově označena jako p.p.č. 125/5 zahrada o výměře 3 m2, dále z pozemku
p.p.č. 126/9  ostatní plocha, neplodná půda oddělena část a nově označena jako p.p.č. 126/10
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 12 m2 a z pozemku p.p.č. 4479 ostatní plocha, jiná plocha
oddělena část a nově označena jako p.p.č. 4479/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2  v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k nemovitostem pro výstavbu
rodinného domu

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat  stanovisko k záměru prodeje částí pozemků p.p.č. 125/4
zahrada, p.p.č. 126/9 ostatní plocha, neplodná půda a p.p.č. 4479 ostatní plocha, jiná plocha o
celkové výměře 32 m2, a to na základě geometrického plánu č. 2847-190/2011 ze dne 09.11.2011,
kterým je z pozemku p.p.č. 125/4 zahrada oddělena část a nově označena jako p.p.č. 125/5
zahrada o výměře 3 m2, dále z pozemku p.p.č. 126/9 ostatní plocha, neplodná půda oddělena část
a nově označena jako p.p.č. 126/10 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 12 m2 a z pozemku
p.p.č. 4479 ostatní plocha, jiná plocha oddělena část a nově označena jako p.p.č. 4479/2 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví
k nemovitostem pro výstavbu rodinného domu a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o
rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej částí dotčených pozemků

1535/33  
84

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 287/17 ostatní plocha - zeleň o výměře 108 m2,
za účelem výstavby 6 zděných řadových garáží, za podmínky vybudování 6 parkovacích stání o
výměře standartních rozměrů jako náhrady za zabraný prostor, v k.ú. Zábřeh na Odrou, ul. V
Zálomu, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

1536/33  
85

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 Ostrava, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím
vlastnictví:
1)    Pozemek parc.č.st. 1078/11,zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka na ul. Hasičská;
2)    pozemek parc.č.st. 1163, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka na ul. Plavecká;
3)    pozemek parc.č.st. 2954/1, zast. pl. o výměře 224 m2, jednotka č. 23/647, spoluvlastnický
podíl o velikosti 9,60 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
4)    pozemek parc.č.st. 2957/1, zast. pl. o výměře 225 m2, jednotka č. 20/578, spoluvlastnický
podíl o velikosti 8,76 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
5)    pozemek parc.č.st. 2962/1, zast. pl. o výměře 228 m2, jednotka č. 15/475, spoluvlastnický
podíl o velikosti 8,66 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
6)    pozemek parc.č.st. 2966/1 zast. pl. o výměře 230 m2, jednotka č. 11/359, spoluvlastnický
podíl o velikosti 10,10 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
7)    pozemek parc.č.st. 2969/1, zast. pl. o výměře 238 m2, jednotka č. 8/292, spoluvlastnický
podíl o velikosti 9,42 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
8)    pozemek parc.č.st. 2975/1, zast. pl. o výměře 163 m2, jednotka č. 7777/171, spoluvlastnický
podíl o velikosti 10,75 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
9)    pozemek parc.č.st. 2977/1, zast. pl. o výměře 196 m2, jednotka č. 4444/136, spoluvlastnický
podíl o velikosti 10,21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
10)    pozemek parc.č.st 2979/1, zast. pl. o výměře 245 m2, jednotka č. 2/75, spoluvlastnický
podíl o velikosti 9,73 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
11)    pozemek parc.č.st. 2979/1, zast. pl. o výměře 245 m2, jednotka č. 2/89, spoluvlastnický
podíl o velikosti 10,59 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
12)    pozemek parc.č.st. 3569/1, zast. pl. o výměře 160 m2, jednotka č. 25/695, spoluvlastnický
podíl o velikosti 17,90 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
13)    pozemek parc.č.st. 3716, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
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Výtopny;
14)    pozemek parc.č.st. 3720, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny

1537/33  
86

Zveřejnění záměru na prodej pozemků a podloubí v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej

části pozemku p.p.č. 654/45 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám.
SNP, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,  za
účelem zřízení přístupu do zadní části objektu občanské vybavenosti

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej

podloubí -  železobetonová zastřešená konstrukce stojící na devíti zděných pilířích, kdy čtyři pilíře
jsou samostatné, stojící na pozemku p.p.č. 654/45 ostatní plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou a dva z
nich jsou součástí pozemku st.p.č. 2175 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, z důvodu zajištění
stavebních oprav  a údržby podloubí a současně umožnění jeho kontroly a ochrany  

částí pozemků p.p.č. 654/45 ostatní plocha  a st.p.č. 2175 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih,  o celkové výměře 14 x 3 m,  na kterých je umístěno 9 pilířů podloubí

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko ke zveřejnění záměru prodeje

části pozemku p.p.č. 654/45 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám.
SNP, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
zřízení přístupu do zadní části objektu občanské vybavenosti

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko ke zveřejnění záměru prodeje

podloubí - železobetonová zastřešená konstrukce stojící na devíti zděných pilířích, kdy čtyři pilíře
jsou samostatné, stojící na pozemku p.p.č. 654/45 ostatní plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou a dva z
nich jsou součástí pozemku st.p.č. 2175 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, z důvodu zajištění
stavebních oprav a údržby podloubí a současně umožnění jeho kontroly a ochrany

částí pozemků p.p.č. 654/45 ostatní plocha a st.p.č. 2175 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, o
celkové výměře 14 x 3 m, na kterých je umístěno 9 pilířů podloubí

a  požádat zastupitelstvo města o rozhodnutí ve věci uvedených prodejů

1538/33  
87

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. U Haldy

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p. p. č. 302/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 4 m2 a  p. p. č. 797/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2  a 25 m2 v
k.ú. Hrabůvka, ul. U Haldy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem zřízení a užívání přístupů a příjezdů, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

1539/33  
88

Postoupení pohledávky

Rada městského obvodu

souhlasí

s postoupením pohledávky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace zřizovateli v celkové výši Kč 85.000,00 dle důvodové zprávy.
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doporučuje

rozhodnout Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih o postoupení pohledávky zřizovateli

1540/33  
89

Odpisy pohledávek

Rada městského obvodu

rozhodla

o odpisu pohledávek za:

- O. T. s titulu škody vzniklé poškozením čekárny autobusové zastávky ve výši Kč 1.580,-- a
nákladů řízení ve výši Kč 200,--

- B. L.z titulu nedoplatku chráněného bydlení ve výši Kč 588,-- a nákladů řízení ve výši Kč 600,--

- T. J. z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 199,-- a nákladů řízení ve výši Kč 470,--

1541/33  
90

Prominutí smluvní pokuty za pronájem nebytového prostoru

Rada městského obvodu

souhlasí

prominutím smluvní pokuty ve výši 118.427,50,-- Kč vzniklé z titulu pohledávky za pronájem
nebytového prostoru k objektu na ul. Na Mýtě 1556/10 dle nájemní smlouvy č. 2/b032/49/00 panu
J.K. a to po uhrazení původního dluhu, nákladů řízení a úroků z prodlení a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o prominutí smluvní pokuty ve výši 118.427,-- Kč, a
to po zaplacení původního dluhu, uhrazení nákladů řízení a předepsaných úroků z prodlení dle
důvodové zprávy.

1542/33  
91

Převod přestupkové agendy městského obvodu Proskovice na ÚMOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem převodu přestupkové agendy městského obvodu Proskovice na městský obvod
Ostrava-Jih dle důvodové zprávy.

a

ukládá tajemníkovi Mgr. Petru Mentlíkovi zaslat na Magistrát města Ostravy návrh na změnu OZV
č. 11/2000, Statut města Ostravy v platném znění

1543/33  
92P

Námitky od TSČ Vítkovice s.r.o. u podlimitní veřejné zakázky na provedení "Stavební úpravy ZŠ
Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, Pavilon školní družiny a kuchyně"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

námitky proti proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče u podlimitní veřejné zakázky VZ
22.11 na provedení "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, Pavilon školní družiny a
kuchyně" podané uchazečem TSČ Vítkovice s.r.o., Tavičská 16, 703 00  Ostrava-Vítkovice, IČ:
47683741, a rozhodnutí o těchto námitkách

1544/33  
93P

Oznámení o podaných námitkách na poskytnutí  projektové dokumentace  "Vodní areál
Ostrava-Jih, dostavba – I. Etapa"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

námitky podané dodavatelem č. 3 Sdružení „CENTROPROJEKT - Arch.Desing“ sestávající z
CENTROPROJEKT a.s., se sídlem  Zlín, Štefánikova 167, PSČ 760 30,  IČ 26907241 a Arch.Design,
s.r.o., se sídlem  Brno, Sochorova 3178/23, PSČ 616 00, IČ 25764314  na VZ 52.11 poskytnutí
projektové dokumentace  "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba – I. Etapa" a jejím nevyhovění.
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1545/33  
94P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa,
Jubilejní 68, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 93.11 na provedení stavebních prací "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní 68, Ostrava-Hrabůvka" v otevřeném zadávacím
řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad
pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění s doplněním

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová, odbor investiční (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 93.11 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 29. 02. 2012

1546/33  
95P

Podmínky výzvy ( § 18 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - projekt - Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko, Ostrava-Zábřeh nad
Odrou"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 95.11 k zajištění  projektu
 "Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko, Ostrava-Zábřeh nad Odrou" 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. Miroslav Svider, 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. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu

náhradníci členů
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1. Ing. Radovan Horák, člen rady obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 95.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 01. 2012

1547/33  
96P

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 23"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 94.11 k poskytnutí služeb
projektu "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 23" 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. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. et Ing. Jiří Srba, člen rady obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady 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 94.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 12. 2011

1548/33  
97P

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 a MŠ, p.o.

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-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6,
příspěvkové organizace, a
- za III. čtvrtletí roku 2011 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizace,
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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

1549/33  
98P

Vyloučení uchazeče (služby, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - Zajištění vybraných činností při vydávání obvodního
zpravodaje Jižní listy v roce 2012 - 2014

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě protokolu komise pro otevírání obálek s nabídkami k podlimitní veřejné zakázce VZ
77.11 na poskytnutí služeb "Zajištění vybraných činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní
listy v roce 2012 - 2014" o vyloučení uchazeče:
- ŠMÍRA - PRINT s.r.o., Bořivojova 650/48, 718 00  Ostrava-Kunčičky, IČ: 25368915,  
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 77.11

Termín: 30. 11. 2011

1550/33  
99P

Zpráva komise - varianty (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej.
zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Oprava chodníku ul. Čujkovova - jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o zrušení této veřejné zakázky VZ 84.11 na provedení stavebních prací "Oprava chodníku ul.
Čujkovova - Jih" z důvodu uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 84.11

Termín: 30. 11. 2011

1551/33  
100P

Zpráva komise - varianty (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej.
zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Oprava komunikace III. třídy ul. Horní
5-27, Jubilejní 100-106

Rada městského obvodu

rozhodla

o zrušení této veřejné zakázky VZ 81.11 na provedení stavebních prací "Oprava komunikace III.
třídy ul. Horní 5-27, Jubilejní 100-106" z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 81.11

Termín: 30. 11. 2011

1552/33  
101P

Zrušení veřejné zakázky ( § 18 odst. 5 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

na základě vlastního  posouzení jediné nabídky  na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 92.11  k
poskytnutí „Dodávka výpočetní techniky a příslušenství" o výběru nejvhodnější nabídky a o
uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.  se sídlem Ostrava,
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Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00  IČ: 28606582  za nabídkovou cenu:
479 296 Kč bez DPH,
575 156 Kč vč. DPH

ukládá

Ing. Romanu Škubalovi, vedoucímu oddělení informační systém

připravit návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu k poskytnutí „Dodávka
výpočetní techniky a příslušenství"

Termín: 30. 11. 2011

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit kupní smlouvu  s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu  k poskytnutí
„Dodávka výpočetní techniky a příslušenství" a předat ji k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 05. 12. 2011

1553/33  
102P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - Provozování Sportovního centra Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 97.11 k poskytnutí služeb
"Provozování Sportovního centra Dubina" 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 s úpravou a doplněním

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
3. Mgr. Petr Dorociak, odbor právní

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Ing. Radovan Horák, člen rady obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 97.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 12. 2011

1554/33  
103P

Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI etapa,
dům Edisonova 27", zápočet faktury na smluvní pokutu a uplatnění náhrady škody.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

skutečnosti vyplývající z důvodové zprávy a dalších příloh tohoto přínosu, které vedou k uplatnění
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smluvní pokuty a náhrady škody vůči zhotoviteli veřejné zakázky, obchodní společnosti DEC-PLAST
Trade, s.r.o., vzájemným zápočtem pohledávek

rozhodla

o provedení vzájemného zápočtu faktury na smluvní pokutu vůči zhotoviteli veřejné zakázky,
obchodní společnosti DEC-PLAST Trade, s.r.o. z konečné faktury na veřejnou zakázku
 "Rekonstrukce domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům Edisonova 27" tohoto
zhotovitele ve výši 946.729,90 Kč, z čehož částka 464.902,55 Kč tvoří smluvní pokutu a částka
481.827,35 Kč náhradu vzniklé škody.

o provedení vzájemného zápočtu faktury na náhradu škody vůči zhotoviteli veřejné zakázky,
obchodní společnosti DEC-PLAST Trade, s.r.o. z konečné faktury na veřejnou zakázku  "Výměna
oken v pavilónu I., v objektu 29.dubna 33, Ostrava-Výškovice", č. smlouvy o dílo:  4/032/74/11
 tohoto zhotovitele ve výši 262.016,45 Kč, což odpovídá doplatku na náhradu škody způsobené
obchodní společností DEC-PLAST Trade, s.r.o. vůči zadavateli.

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi provést vzájemný zápočet faktury na smluvní pokutu vůči zhotoviteli
DEC-PLAST Trade, s.r.o. z konečné faktury na veřejnou zakázku  "Rekonstrukce domů Jubilejní
kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům Edisonova 27" tohoto zhotovitele ve výši 946.729,90
Kč.

Termín: 01.12.2011

34 z 35



35 z 35


