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Přehled usnesení 38. schůze Rady městského obvodu, ze dne 19. 1. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1694/38 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1695/38 2. Náhrada škody (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1696/38 3. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1697/38 4. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1698/38 5. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1699/38 6. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1700/38 7. Pronájem části podchodů pod ulicí Místeckou u Dřevoprodeje za účelem umístění reklamních zařízení. (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

1701/38 8. Stanovisko ke zveřejnění záměru pronájmu části pozemku (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1702/38 9. Zveřejnění záměru na pronájem zastávkových přístřešků MHD za účelem umístění reklamních zařízení. (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

1703/38 10. Harmonogram činností souvisejících s ukončením správy DaBF Ing. Petr Mihálik - REALSOFT, realitní
agentura (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1704/38 11. Prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Husarova 63, Ostrava - Výškovice
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1705/38 12. Prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. P. Lumumby 2444 v Ostravě -
Zábřehu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1706/38 13. Prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Fr. Formana 13a v Ostravě Dubině
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1707/38 14. Pronájem bytu, pronájem bezbariérového bytu, zánik nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1708/38 15. Pronájem bytů výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1709/38 16. Pronájem garážového stání v obytném domě (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1710/38 17. Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 28, O.-Zábřeh (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1711/38 18. Pronájem nebytových prostor v objetku G - Centra na ul. Čujkovova 40a v Ostravě - Zábřehu (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1712/38 19. Přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v budově G - Centra na ul. Čujkovova, Ostrava - Zábřeh (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

1713/38 20. Přihlášení odběrného místa "podchod Venuše na ulici Dr.Martínka, Ostrava - Hrabůvka" k odběru energií.
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1714/38 21. Ubytování, výpověď z nájmu bytu, zánik nájmu bytu dohodou (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1715/38 22. Uzavření  smlouvy k nájmu bytu po uplynutí sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1716/38 23. Výměna garážových stání v obytném domě na ul. Fr. Formana 28, O.-Dubina (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1717/38 24. Výpověd z nájmu nebytového prostoru v obytném domě (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1718/38 25. Změna části usnesení rady městského obvodu č. 1609/34 ze dne 01.12.2011 (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1719/38 26. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po předchozím zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1720/38 27. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění zákonných podmínek přechodu nájmu bytu (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

1721/38 28. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1722/38 29. Bezúplatný převod majetku MSOJ zpět zřizovateli (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1723/38 30. Pronájem volného místa v krytém stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1724/38 31. Vyřazení majetku svěřeného MSOJ (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1725/38 32. Souhlas s podnájmem pozemku parc.č. 1030 v k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1726/38 33. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Věšínova x Závodní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1727/38 34. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Dubina u
Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, lokalita ulic Horní x J.Herolda (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1728/38 35. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Výškovice
u Ostravy, lokalita Proskovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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1729/38 36. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1730/38 37. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1731/38 38. Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1732/38 39. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1733/38 40. Zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Edisonova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1734/38 41. Zveřejnění záměru na pronájem a následný prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

1735/38 42. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku  a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení
věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1736/38 43. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1737/38 44. Zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku parc.č. 895/6 v k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1738/38 45. Bezplatné nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Ovocná (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1739/38 46. Poskytnutí slevy na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, zahrádkářská osada Kačinec (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

1740/38 47. Záměr na prodej ½ garáže na ulici Erbenova v Ostravě-Vítkovicích (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1741/38 48. Zrušení usnesení a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek
v k. ú. Hrabůvka, ul. Heritesova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1742/38 49. Zřízení věcného břemene v obytném domě (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1743/38 50. Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1744/38 51. Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 1. schůze rady, konané dne 25. 11. 2010 do
21. schůze rady, konané dne 23. 6. 2011 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1745/38 52P. Námitky  proti rozhodnutí zadavatele VZ 51.11 „Ekotermo – Ostrava Jih” (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1746/38 54P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. etapa, dům
Jubilejní 66 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1747/38 55P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad)
„Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

1748/38 56P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV. čtvrtletí
2011 ZŠ a MŠ, p.o., oddělení školství a kultury a odboru investičního úřadu (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1749/38 57P. Seznam smluvních pokut za IV. čtvrtletí 2011 udělených odborem investičním úřadu (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1750/38 58P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní 68, Ostrava-Hrabůvka
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1751/38 59P. Zpráva komise ( § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu 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)

1752/38 60. Přihláška k odběru tepla Plzeńská 16 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1753/38 61. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1754/38 62. Žádost o snížení poplatku (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

staženo 53P. Odstoupení od podpisu smlouvy na realizaci projektu  VZ 85.11  - "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba-I.Etapa"
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1694/38  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se
 
- snižují výdaje ORJ 13, § 6409, pol. 5901 o 103 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121 o 97 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121 o 6 tis. Kč
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1695/38  
2

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádostem o finanční odškodnění poškozených.

1696/38  
3

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě 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. 1
L. K., Jugoslávská 28, Ostrava-Zábřeh

1697/38  
4

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě 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. 5
N. Č., Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

1698/38  
5

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě 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. 6
Ž. T., Plzeňská 8, Ostrava-Zábřeh

1699/38  
6

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 Odborářská  v
Ostravě-Hrabůvce  na dobu určitou dle důvodové zprávy

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 33
K. B., bytem Letecká 44, Ostrava-Hrabůvka

1700/38  
7

Pronájem části podchodů pod ulicí Místeckou u Dřevoprodeje za účelem umístění reklamních
zařízení.

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s čl. 6, odst. 7 OZV číslo 11/2000 Statutu města Ostravy a zákonem číslo 128/2000 Sb. o
obcích, obojí v platném znění, uzavřít smlouvu na pronájem části podchodů v majetku Statutárního
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih pod ulicí Místeckou u Dřevoprodeje, pozemek parc.
č. 936/9 v k. ú. Hrabůvka za účelem umístění 4 ks reklamních zařízení na dobu určitou 5 let
cestovní kanceláři Vítkovice Tours, s. r. o., se sídlem Mírové náměstí 3d-519, 703 00 Ostrava-
Vítkovice.

Nájemné je stanoveno na částku 1.000,-- Kč/m2/rok, roční nájemné činí 31.320,-- Kč + aktuální
sazba DPH.
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1701/38  
8

Stanovisko ke zveřejnění záměru pronájmu části pozemku

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k případnému pronájmu části pozemku p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o
výměře 13 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Cholevova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
nesvěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání parkovacího stání

1702/38  
9

Zveřejnění záměru na pronájem zastávkových přístřešků MHD za účelem umístění reklamních
zařízení.

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s čl. 6, odst. 7 OZV číslo 11/2000 Statutu města Ostravy a zákonem číslo 128/2000 Sb. o
obcích, obojí v platném znění, zveřejnit záměr na pronájem zastávkových přístřešků MHD v
majetku Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění
reklamních zařízení.

1703/38  
10

Harmonogram činností souvisejících s ukončením správy DaBF Ing. Petr Mihálik - REALSOFT,
realitní agentura

Rada městského obvodu

schvaluje

harmonogram činností souvisejících s ukončením správy domovního a bytového fondu Ing. Petrem
Mihálikem - REALSOFT, realitní agentura a s převodem obytných domů na příspěvkovou organizaci
Majetková správa Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

rozhodla

I.
o převodu pohledávek evidovaných pověřeným správcem domovního a bytového fondu Ing.
Petrem Mihálikem - REALSOFT, realitní agentura u prodaných domů na právní odbor Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih k datu 29.02.2012

II.
s účinností od 01.03.2012 o poskytnutí příspěvku příspěvkové organizaci Majetková správa
Ostrava-Jih na správu obytných domů převedených od pověřeného správce domovního a bytového
fondu Ing. Petra Mihálika - REALSOFT, realitní agentura v platné výši 163,- Kč/spravovaná
jednotka/měsíc dle důvodové zprávy

jmenuje

pracovní skupinu ve složení Ing. Jana Holubová, Ing. Ivana Habrová, p. Irena Peterová a p.
Renáta Knapíková zajišťující dozor za vlastníka, tj. Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih při protokolárním předávání agendy domovního a bytového fondu

odvolává

plné moci a pověření udělené pověřenému správci domovního a bytového fondu Ing. Petru
Mihálikovi - REALSOFT, realitní agentura a jím určeným zástupcům ke dni ukončení mandátní
smlouvy dle důvodové zprávy

1704/38  
11

Prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Husarova 63, Ostrava -
Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru, který se nachází v objektu na ul.
Husarova 63 v Ostravě - Výškovicích, nájemci paní Gitě Hejníkové v souvislosti s rekonstrukci v
daném objektu, a to  za období od 28.11.2011 do 13.12.2011 dle důvodové zprávy

1705/38  
12

Prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. P. Lumumby 2444 v
Ostravě - Zábřehu

Rada městského obvodu
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rozhodla

o neprominutí  nájemného za pronájem nebytového prostoru, který se nachází v objektu na ul. P.
Lumumby 2444 v Ostravě - Zábřehu, nájemci paní P. K., bytem Jičínská 277/3, Ostrava -
Výškovice,  za měsíc listopad roku 2011, v souvislosti s ukončením podnikání, dle důvodové zprávy

1706/38  
13

Prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Fr. Formana 13a v
Ostravě Dubině

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Fr. Formana 13a v
Ostravě - Dubině, těmto nájemcům:
- Mgr. E. D., bytem Řadová 474, Krmelín
- MUDr. K. I., bytem K Průplavu 3, Ostrava - Stará Bělá
- MUDr. I. J., bytem Souběžná 12/26, Ostrava - Hrabůvka
- MUDr. K. A., Jubilejní 40/308, Ostrava - Hrabůvka
- MUDr. Č. J., bytem Emila Filly 9, Ostrava - Mariánské Hory
- GYNOLD s.r.o, zastoupená MUDr. Kubisem Oldřichem, se sídlem Fr. Formana 13/251, Ostrava -
Dubina
v souvislosti s rekonstrukcí v daném objektu, a to za období od 01.10.2011 do 30.11.2011 včetně,
dle důvodové zprávy.

1707/38  
14

Pronájem bytu, pronájem bezbariérového bytu, zánik nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Jubilejní 64, 0+2, standard, č. b. 1
K. P., Čujkovova 32

Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 3
B. L., Čujkovova 32 a B. M., Čujkovova 32  

Jubilejní 64, 0+2, standard, č. b. 4
K. P., Čujkovova 31

Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 5
S. J., Plzeňská 10

Jubiljení 64, 0+2, standard, č. b. 7
J.T.
S. D., Výškovická 157

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

Y. D.

- K. P., Čujkovova 32, č. b. 71
- B. L., Čujkovova 32 a B. M., Čujkovova 32, č. b. 9

JUDr. M. K.

K. P., Čujkovova 31, č. b. 42
S. J., Plzeňská 10, č. b. 7
J. T., Letecká 26, č. b. 1

JUDr. J. J.

N. D., Výškovická 157, č. b. 7

II.

o pronájmu bezbariérového bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Tarnavova 8, 1+2, standard, č. b. 3
Š. M., Horní 3
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III.

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

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 51
S. M., Sovova 9, Ostrava-Vítkovice

2) o zániku nájmu školnického bytu v objektu ZŠ Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, přísp. organizace
dohodou, dle důvodové zprávy

S. M., Sovova 9, Ostrava-Vítkovice

3) školnický byt v objektu ZŠ Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, přísp. organizace nepronajímat, a to do
doby přijetí rozhodnutí rady MOb Ostrava-Jih o způsobu využití dotčené části objektu, ve kterém se
předmětná bytová jednotka nachází

1708/38  
15

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Jubilejní 65, 1+3, standard, č. b. 2
K. M., Sologubova 5

Abramovova 20, 1+3, standard, č.b. 1
Č. P., Mitušova 57

rozhodla

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

II.

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

Karpatská 20, 0+2, standard, č. b. 52
G. M., Jubilejní 59

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 56
V. L., Krmelínská 294, Nová Bělá

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 83
T. T., Horní 3

rozhodla

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

III.

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

Petruškova 16, 0+1, standard, č. b. 61
H. L., Tarnavova 15

Abramovova 20, 1+1, standard, č. b. 8
Z. J., Svornosti 19

Slezská 11, 1+3, standard, č. b. 3
P. Z., Odborářská 8

Volgogradská 117, 1+2, standard, č. b. 10
N. M., B. Četyny 1

Volgogradská 24, 1+2, standard, č. b. 6
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H. V., 29. dubna 23

Výškovická 157, 1+2, standard, č. b. 4
G. P.,Horní Dráhy 1840, Rožnov pod Radhoštěm

Jubilejní 62, 1+2, standard, č. b. 5
V. P., Hornopolní 45, Moravská Ostrava

V. Jiřikovského 37, 1+3, standard, č. b. 1
G. P., Dr. Šavrdy 11

rozhodla

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

1709/38  
16

Pronájem garážového stání v obytném domě

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytový prostor v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih - garážové stání č. 5 na  ul. Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina
panu T. K., bytem V. Jiřikovského 177/58, Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
dva měsíce a měsíčním nájemným ve výši 800,- Kč vč. DPH

1710/38  
17

Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 28, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I. pronajmout nebytový prostor v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Volgogradská 2458/28 v Ostravě-Zábřehu, o
velikosti 51,14 m2 paní Mgr. Z. Z., bytem Myslík 184, Palkovice a paní M. Z., bytem Plavecká
1049/14, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 47839261  za účelem provozování služeb - hlídání dětí, na dobu
neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 500,- Kč/m2/rok

II. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní s paní Mgr. Z. Z. a paní M. Z. dle důvodové
zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní

1711/38  
18

Pronájem nebytových prostor v objetku G - Centra na ul. Čujkovova 40a v Ostravě - Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

nepronajmout nebytové prostory o výměře 95,27 m2 v objektu G - Centra na ul. Čujkovova 40a v
Ostravě - Zábřehu, paní V., bytem Tylova 51, Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a provozování
prodejny květin, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výši nájmu 900,00 Kč/m2/rok

1712/38  
19

Přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v budově G - Centra na ul. Čujkovova, Ostrava -
Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přechod práva  nájmu k nebytovému prostoru v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40a, Ostrava
- Zábřeh, na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené podle § 476 a násl. zákona č.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi prodávajícím panem A. M., bytem 1. května 766/98,
Ostrava  - Polanka nad Odrou, IČ:65486951 a kupujícím panem M. H., bytem Alžírská 1518/10,
708 00, Ostrava – Poruba

1713/38  
20

Přihlášení odběrného místa "podchod Venuše na ulici Dr.Martínka, Ostrava - Hrabůvka" k
odběru energií.

Rada městského obvodu
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souhlasí

s uzavřením smlouvy na dodávku elektrické energie se společností BICORN s.r.o., IČ 27230112 a
uzavřením smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod se společností OVAK a.s., IČ
45193673 na odběrném místě "podchod Venuše na ulici Dr. Martínka, Ostrava - Hrabůvka".

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smluv.

1714/38  
21

Ubytování, výpověď z nájmu bytu, zánik nájmu bytu dohodou

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

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

místnost č. 15 - V. P., Horní 3
místnost č. 16 - Z. V., Srbská 29  
místnost č. 19 - P. I., Edisonova 1

II.
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku na základě
pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Yvetě Dvořákové, dle důvodové zprávy

Ž. D., Pavlovova 67, č. b. 36

III.
1) 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. R. P., dle
důvodové zprávy

K. L., Svornosti 39 a K. R., Svornosti 39, č. b. 4
Z. I., Svornosti 11 a Z. P., Svornosti 11, č. b. 8
R. A., P. Lumumby 3, č. b. 23

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

K. L., Svornosti 39 a K. R.,Svornosti 39, č. b. 4
Z. I., Svornosti 11 a Z. P., Svornosti 11, č. b. 8
R. A., P. Lumumby 3, č. b. 23

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

O. P., V. Vlasákové 2, č. b. 12
Š. Z., Markova 16 a Š. V., Markova 16, č. b. 1

V.
o zrušení výpovědi z nájmu bytu, dle důvodové zprávy

M. A., Horymírova 14, č. b. 5

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

1) Y. D.

K. A., Volgogradská 90, č. b. 10
R. J., Rodimcevova 29, č. b. 5

2) JUDr. J. J.

Bc. S. R., Lumírova 7, č. b. 74
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1715/38  
22

Uzavření  smlouvy k nájmu bytu po uplynutí sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

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

P. H., Kischova 12, č. b. 11
S. L., Svornosti 5, č. b. 10

1716/38  
23

Výměna garážových stání v obytném domě na ul. Fr. Formana 28, O.-Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou garážových stání, které se nacházejí ve společné garáži obytného domu na ul. Fr.
Formana 277/28, Ostrava-Dubina dle důvodové zprávy:

garážové stání č. 1 - p. E. V., bytem M. Fialy 245/2, Ostrava-Dubina

garážové stání č. 6 - p. M. Z., bytem Fr. Formana 278/30, Ostrava-Dubina

1717/38  
24

Výpověd z nájmu nebytového prostoru v obytném domě

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. V. Košaře 123/3, Ostrava-Dubina,
podanou nájemkyní paní J.D., bytem V. Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, IČ: 69217335

rozhodla

o změně užívání nebytového prostoru, který se nachází v obytném domě ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih na ul. V. Košaře 123/3,
Ostrava-Dubina o velikosti 10 m2 na společný prostor domu

1718/38  
25

Změna části usnesení rady městského obvodu č. 1609/34 ze dne 01.12.2011

Rada městského obvodu

mění

část svého usnesení č. 1609/34 ze dne 01.12.2011 takto:

rozhodla

uzavřít  smlouvu o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava., městským obvodem Ostrava - Jih
a příspěvkovou organizací Majetková správa Ostrava - Jih, IČ 667 39 331, jejímž předmětem je
garáž č.4 nacházející se v objektu na ul. Moravská 93A o velikosti 89,60 m2 s účinností od
31.01.2012

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu  smlouvy o výpůjčce

1719/38  
26

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o neuzavření smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Jugoslávská 20, 1+3, standard, č. b. 45
D. N., Jugoslávská 20, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 57
B. T., Čujkovova 20, Ostrava-Zábřeh
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trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

Jugoslávská 20, 1+3, standard, č. b. 45
D. N., Jugoslávská 20, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 57
B. T., Čujkovova 20, Ostrava-Zábřeh

1720/38  
27

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění zákonných podmínek přechodu nájmu
bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Zlepšovatelů 12, 1+2, standard, č. b. 4
R.M..,  Zlepšovatelů 12, Ostrava-Hrabůvka

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 19
M. Š., Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh

1721/38  
28

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

1)
K. J.
Břenkova 7, Ostrava-Zábřeh

M. R.
Velflíkova 12, Ostrava-Hrabůvka

2)
J. N.
Vlasty Vlasákové 15, Ostrava-Bělský Les

T. P.
Vlasty Vlasákové 15, Ostrava-Bělský Les

3)
M. R.
Horymírova 4, Ostrava-Zábřeh

K. P.
Nadační 3, Ostrava-Kunčičky

4)
D. Z.
Vlasty Vlasákové 15, Ostrava-Bělský Les

K. K.
Pod Haldami 7, Ostrava-Hrušov

5)
K. L.
Volgogradská 147, Ostrava-Zábřeh

P. K.
Bedřicha Václavka 21, Ostrava-Bělský Les

K. M.
Proskovická 41, Ostrava-Výškovice

1722/38  
29

Bezúplatný převod majetku MSOJ zpět zřizovateli

Rada městského obvodu

souhlasí
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s bezúplatným převodem majetku MSOJ dle bodů 1,2,3 důvodové zprávy zpět zřizovateli

1723/38  
30

Pronájem volného místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 26, PP na ulici B. Četyny paní E. P. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč měsíčně vč. DPH.

1724/38  
31

Vyřazení majetku svěřeného MSOJ

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o vyřazení majetku MSOJ dle bodů 1, 2 důvodové zprávy

1725/38  
32

Souhlas s podnájmem pozemku parc.č. 1030 v k.ú. Výškovice u Ostravy

Rada městského obvodu

souhlasí

aby nájemce pozemku parc.č. 1030 v k.ú. Výškovice u Ostravy, Základní škola, Ostrava-
Výškovice, s.r.o., se sídlem 29.dubna 33, Ostrava-Výškovice, poskytla pronajatý pozemek do
podnájmu společnosti Mateřská škola Learn N´Play Academy, s.r.o., se sídlem Ruskova 1150/74,
Ostrava-Stará Bělá, IČ: 29386187 za účelem využívání pro vzdělávací a relaxační potřeby žáky
podnájemce, a to za stejných podmínek, které má nájemce sjednány v nájemní smlouvě.

1726/38  
33

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 154/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 154/10 zahrada v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova x Závodní, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
umístění stavby přeložky kabelů NN a VN v rámci akce „Rekonstrukce městského stadionu v
Ostravě - Vítkovicích“ umístěných pod povrchem dotčených pozemků v celkové délce 24 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 154/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 154/10 zahrada  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby
přeložky kabelů NN a VN v rámci akce „Rekonstrukce městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích“
pod povrchem dotčených pozemků v celkové délce 24 bm,  pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 400,- Kč/bm bez DPH v
ostatní ploše a 500,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem přípojek, společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu
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1727/38  
34

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v
k.ú. Dubina u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, lokalita ulic Horní x J.Herolda

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Optické propojení Ostrava – Jiřího Herolda“ na pozemku
p.č. 100/128 ostatní plocha – zeleň v délce 20,5 bm v k.ú. Dubina u Ostravy a na pozemcích p.p.č.
397 ostatní plocha-jiná plocha v délce 3 bm a p.p.č. 412/3 ostatní plocha-zeleň v délce 31 bm v
k.ú. Hrabůvka, lokalita ulic Horní x J.Herolda, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění podzemního vedení optických kabelů

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek  p.č. 100/128 ostatní plocha-zeleň
 v délce 20,5 bm v k.ú. Dubina u Ostravy a na pozemky p.p.č. 397 ostatní plocha-jiná plocha v
délce 3 bm a p.p.č. 412/3 ostatní plocha-zeleň v délce 31 bm v k.ú. Hrabůvka, lokalita ulic Horní x
J.Herolda, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava
- Jih, za účelem umístění stavby „Optické propojení Ostrava – Jiřího Herolda“, pro  společnost
T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, 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 „podzemního vedení optických kabelů“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „podzemního
vedení optických kabelů“

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem uvedené stavby, společností T-Mobile Czech
Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého
návrhu

1728/38  
35

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Inženýrské sítě a komunikace – Výstavba RD Podolí“ na
pozemcích parc.č. 739/5 ostatní plocha-ostatní komunikace, parc.č. 1091 ostatní plocha-ostatní
komunikace, parc.č. 313 ostatní plocha-ostatní komunikace, parc.č. 308 ostatní plocha-ostatní
komunikace, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická, které jsou v majetku Statutárního města
Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění NTL plynovodu + přípojek
pro 37 RD, v celkové délce 49 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky parc.č. 739/5 ostatní plocha-
ostatní komunikace, parc.č. 1091 ostatní plocha-ostatní komunikace, parc.č. 313 ostatní plocha-
ostatní komunikace, parc.č. 308 ostatní plocha-ostatní komunikace,  v k.ú. Výškovice u Ostravy,
lokalita Proskovická, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby „Inženýrské sítě a komunikace – Výstavba RD
Podolí“ v celkové délce 49 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 300,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 400,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání  stavby „NTL plynovodu + přípojek pro 37 RD“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „NTL plynovodu +
přípojek pro 37 RD“
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a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s budoucím vlastníkem uvedené stavby společností SMP
Net, s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 00
a inestorem společností Podolí Development, a.s., IČ: 27821196, se sídlem Poděbradova 956/36,
702 00 Ostrava, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle
bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

1729/38  
36

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Starobělská

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Oprava kanalizace ul. Starobělská“ v délce 333 bm pod
povrchem pozemku p.p.č. 1079/4 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený městskému obvodu Ostrava –
Jih, pro stavebníka Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ: 45193673, se sídlem Ostrava
-Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114

1730/38  
37

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/157 ostatní plocha, zeleň  o výměře 15 m2   v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví  statutárního města Ostravy - svěřený městskému
obvodu Ostrava - Jih, paní V. B., IČ: 88262472, bytem Masarykova třída 949, Orlová-Lutyně, za
účelem provozování stávajícího novinového stánku s ročním nájmem ve výši 800 Kč/m2, na dobu
neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

1731/38  
38

Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Zábřeh nad Odrou pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím
vlastnictví na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok:

1)    Pozemek parc.č.st. 1986/6, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul.
Kpt. Vajdy manželům D. Ř. a M. Ř., bytem Sarajevova 1514/1, Ostrava-Zábřeh;
2)    pozemek parc.č.st. 2961/1, zast. pl. o výměře 228 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jednotka č.
16/490, spoluvlastnický podíl o velikosti 1690/38594, tzn. 9,98 m2, lokalita Rudná-Pavlovova, paní
L. Č., bytem Zelená 3062/30, Moravská Ostrava

1732/38  
39

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 783/4 ostatní plocha o výměře 72  m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Volgogradská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno městskému obvodu Ostrava
- Jih, společnosti ARMITANO s.r.o., IČ: 26857651, se sídlem Poděbradova 27/826, Ostrava -
Moravská Ostrava, za účelem zřízení a užívání restaurační zahrádky s ročním nájmem ve výši
240,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

1733/38  
40

Zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Edisonova

Rada městského obvodu

doplňuje

své usnesení č. 4393/80 ze dne 3.9.2009 a č. 3999/73 ze dne 21.5.2009 o pozemek poz.parc.č.
211/11 ostatní plocha v kat. území Hrabůvka, ul. Edisonova, o délce 1,81 bm, za účelem přeložení
kabelového nadzemního vedení, uložení zemního kabelu a napojení na veřejnou komunikační síť, v
rámci stavby "Přeložení kabelového vedení z objektů v památkové chráněné zóně", pro investora
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČO:
60193336
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rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek poz.parc.č. 211/11, ostatní
plocha, ostatní komunikace, v kat. území Hrabůvka, ul. Edisonova, za účelem přeložení
kabelového nadzemního vedení, uložení zemního kabelu a napojení na veřejnou komunikační síť, v
rozsahu 1,81bm, pro investora Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za
Brumlovkou 266/2, IČO: 60193336, za jednorázovou úplatu k pozemkům poz.parc.č. 223/5 a k
poz.parc.č. 211/11 ve výši 10.000,-- Kč  bez DPH

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět:
a)    umístění a užívání veřejné komunikační sítě
b)  vstupovat a vjíždět na tento pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním veřejné komunikační sítě

a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

1734/38  
41

Zveřejnění záměru na pronájem a následný prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Staňkova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 740/50 ostatní plocha-zeleň o výměře  9 m2,
ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova, za účelem zřízení a užívání přístupu k plánované novostavbě
RD ve vlastnictví žadatele, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

a

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc. č. 740/50 ostatní plocha-zeleň o výměře 9
m2 a o výměře 26 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 740/50
ostatní plocha-zeleň o výměře 9 m2 a o výměře 26 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-
svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova a požádat
zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej části dotčeného
pozemku

1735/38  
42

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku  a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a
zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 154/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání příjezdu a přístupu, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

a

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek  p.p.č. 154/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřený městskému obvodu Ostrava -Jih, za účelem umístění  vodovodní přípojky  v délce 12 bm,
kanalizační přípojky v délce 10 bm a plynovodní přípojky v délce 1 bm,  pod povrchem dotčeného
pozemku

a

rozhodla
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A) o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek  p.p.č. 154/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy- svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění vodovodní přípojky v délce
12 bm a kanalizační přípojky v délce 10 bm, pro manžele Bc. Jakuba a Mgr. Renáty Mastíkovy, oba
bytem Vlasty Vlasákové 21, Ostrava – Bělský Les, za úplatu 300,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a
400,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné  ploše

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

B) o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek  p.p.č. 154/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy- svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění plynovodní přípojky v délce
1 bm  pro společnost SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38,
IČ: 27768961, za úplatu 300,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 400,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné
 ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníky vodovodní a kanalizační přípojky - s manželi
Bc. Jakubem a Mgr. Renátou Mastíkovými, oba bytem Vlasty Vlasákové 21, Ostrava – Bělský Les,
 a s vlastníkem plynovodní přípojky - společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská
Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

1736/38  
43

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. 931, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova
2)    pozemek parc.č.st. 1153, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Plavecká
3)    ½ pozemku parc.č.st. 2970/14, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova

1737/38  
44

Zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku parc.č. 895/6 v k.ú. Výškovice u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku pozemku parc.č. 895/6 v k.ú. Výškovice u Ostravy za účelem zajištění
příjezdu ke stavbě „Zprůchodnění stupňů na Odře podél Polaneckého lesa“.

1738/38  
45

Bezplatné nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Ovocná

Rada městského obvodu

souhlasí

s bezúplatným nabytím stavby příjezdu a přístupu o výměře 22 m2 na pozemku p.p.č. 566/183
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Ovocná, z vlastnictví pana PaedDr.
V. O., bytem Ovocná 5, Ostrava -Zábřeh do vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením
městskému obvodu Ostrava - Jih, v účetní hodnotě 1,- Kč, za podmínky vydání předchozího
souhlasu rady města
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doporučuje

zastupitelstvu městského rozhodnout o bezúplatném nabytí stavby příjezdu a přístupu o výměře 22
m2 na pozemku p.p.č. 566/183 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Ovocná, z vlastnictví pana PaedDr. V O., bytem Ovocná 5, Ostrava -Zábřeh do vlastnictví
statutárního města Ostravy se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, v účetní hodnotě 1,- Kč

1739/38  
46

Poskytnutí slevy na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, zahrádkářská osada Kačinec

Rada městského obvodu

rozhodla

o zamítnutí žádosti ze dne 30.11.2011 Českého zahrádkářského svazu, ZO ČZS ev.č. 707020, 700
30 Ostrava – Výškovice ve věci snížení nájmu z 11 Kč/m2/rok na 5 Kč/m2/rok

a

rozhodla

o stanovení slevy na nájmu ve výši 3 Kč/m2/rok, tj. nájem ve výši 8 Kč/m2/rok, s účinností od
1.1.2012 po dobu 2 let, Českému zahrádkářskému svazu, ZO ČZS ev.č. 707020, 700 30 Ostrava –
Výškovice a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č.7/014/0371/10 ze dne  21.4.2010

1740/38  
47

Záměr na prodej ½ garáže na ulici Erbenova v Ostravě-Vítkovicích

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej ½ garáže bez čp. stojící na pozemku parc.č. 481/4 v k.ú.
Vítkovice,

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej.

1741/38  
48

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

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 1524/33 ze dne 24.11.2011

a

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 SMP
Net, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961, 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
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souhlasí

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

1742/38  
49

Zřízení věcného břemene v obytném domě

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním a provozováním vedení veřejné sítě elektronických komunikací a jejich koncových
bodů - telekomunikačního rozvaděče, vč. příslušenství v obytném domě Jugoslávská 12825/26,
Ostrava-Zábřeh, a to společnosti PODA a.s. se sídlem 28.října 1168/102, Ostrava-Moravská
Ostrava, IČ: 25816179

rozhodla

o zřízení věcného břemene spočívající v umístění a zajištění provozu vedení veřejné sítě
elektronických komunikací a jejich koncových bodů - telekomunikačního rozvaděče, vč.
příslušenství v obytném domě č. pop. 2825 na ul. Jugoslávská č. or. 26, Ostrava-Zábřeh,
zapsaném v k. ú. Zábřeh nad Odrou, na pozemku parc. č. 4529, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy - Městského obvodu Ostrava-Jih, ve prospěch společnosti PODA a.s. se sídlem 28.října
1168/102, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ:25816179, v rozsahu daném technickou specifikací za
oboustranně sjednanou cenu 10 000 Kč bez DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu určitou 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let, a to až do
celkové maximální délky 50 let, pokud smluvní strana neprojeví vůli, že nemá zájmu dále trvat na
věcném břemeni. Oznámení o neprodloužení trvání věcného břemene lze uplatnit nejpozději 2
měsíce před ukončením daného pětiletého období.

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih podpisem smlouvy.

1743/38  
50

Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, přípěvková organizace
-finanční dar ve výši 13 020,- Kč od rodičů dětí  na polštáře a peřinky pro děti MŠ.

1744/38  
51

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 1. schůze rady, konané dne
25. 11. 2010 do 21. schůze rady, konané dne 23. 6. 2011

Rada městského obvodu

bere na vědomí

plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 1. schůze rady, konané dne 25. 11. 2010
do 21. schůze rady, konané dne 23. 6. 2011 s tím, že se:

a) níže uvedená usnesení ponechávají v evidenci:

5989/113
6074/115
412/10
677/18
881/20
918/21
919/21
920/21

b) níže uvedená usnesení vyřazují z evidence:

5616/107          183/5          353/9            513/13          647/16          737/18          874/20
6149/117          189/6          405/10          514/13          649/16          758/19          875/20
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8/1                     234/6          406/10          515/13          650/16          782/19          876/20
27/2                   235/6          407/10          516/13          651/16          792/19          877/20
76/2                   236/6          410/10          517/13          652/16          793/19          878/20
77/2                   244/7          411/10          518/13          653/16          794/19          879/20
78/2                   262/8          419/11          579/14          654/16          795/19          880/20
81/2                   286/8          455/11          580/14          655/16          796/19          882/20
83/2                   294/8          456/11          582/14          723/18          797/19          883/20
84/2                   295/8          457/11          583/14          724/18          798/19          914/21
85/2                   296/8          458/11          584/14          725/18          799/19          917/21
86/2                   297/8          459/11          585/14          726/18          800/19          921/21
88/2                   304/9          460/11          589/15          727/18          801/19          922/21
89/2                   309/9          461/11          631/16          728/18          855/20
90/2                   310/9          462/11          641/16          729/18          868/20
91/2                   337/9          466/13          642/16          730/18          869/20
114/3                 343/9          470/13          643/16          731/18          870/20
123/3                 350/9          491/13          644/16          733/18          871/20
143/3                 351/9          510/13          645/16          734/18          872/20
181/5                 352/9          511/13          646/16          735/18          873/20

1745/38  
52P

Námitky  proti rozhodnutí zadavatele VZ 51.11 „Ekotermo – Ostrava Jih”

Rada městského obvodu

bere na vědomí

námitky podané proti rozhodnutí zadavatele  VZ 51.11 „Ekotermo – Ostrava Jih”  podané uchazeči
HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5, IČ 46678468 a FATRA - Stavební a
obchodní společnost, spol. s r.o. , Orlová, Lutyně, Školní 863, PSČ 735 14 , IČ 25396293 a
rozhodnutí o nich.

1746/38  
54P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 96.11 na provedení stavebních prací "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní 66" v otevřeném
zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části
III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění

jmenuje

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

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 96.11 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 05. 2012

1747/38  
55P

Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu
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rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 01.12 na provedení
 stavebních prací „Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh“ 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 koncesních řízení Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jim zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém  přínosu

jmenuje

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

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

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

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 01.12.

Termín: 31. 03. 2012

1748/38  
56P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
IV. čtvrtletí 2011 ZŠ a MŠ, p.o., oddělení školství a kultury a odboru investičního úřadu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2011 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2011 oddělení školství a kultury úřadu, a
- za IV. čtvrtletí roku 2011 odboru investičního úřadu,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění

1749/38  
57P

Seznam smluvních pokut za IV. čtvrtletí 2011 udělených odborem investičním úřadu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

seznam smluvních pokut za IV. čtvrtletí roku 2011 udělených odborem investičním úřadu

1750/38  
58P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní
68, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla
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o vyloučení uchazeče:
- Stavby-Okna-Doležal, s.r.o. se sídlem Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné, IČ: 26830272, a
- FENSTAV STAVBY a.s., se sídlem Paskovská 98/47, 721 00  Ostrava-Svinov, IČ: 28610938,
z důvodu uvedeného v důvodové zprávě tohoto přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého
zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 93.11
na provedení stavebních prací  "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní
68, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00  Ostrava-Svinov, IČ: 48391204, za
nabídkovou cenu:

Kč 8.193.766,00 bez DPH
tj. Kč 9.013.143,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem O.K.D.C. mont s.r.o., se sídlem Pavlovova 40, 700 30
 Ostrava-Jih, IČ: 25385747, za nabídkovou cenu:

Kč 8.500.159,00 bez DPH
tj. Kč 9.350.175,00 vč. DPH a

- jako třetím v pořadí s uchazečem RESA - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., se sídlem
Šalounova 778/18, 703 00  Ostrava-Vítkovice, IČ: 25837982, za nabídkovou cenu:

Kč 8.975.871,00 bez DPH
tj. Kč 9.873.458,00 vč. DPH

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 93.11

Termín: 15. 04. 2012

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní 68, Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 02. 03. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní 68, Ostrava-Hrabůvka" a předat
jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 09. 03. 2012

1751/38  
59P

Zpráva komise ( § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) -Projekt „Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko, Ostrava-Zábřeh
nad Odrou"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 95.11 Projekt „Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko, Ostrava-Zábřeh
nad Odrou" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

s vybraným uchazečem TEMAKO STAVBY s.r.o., se sídlem Ostrava, Přívoz, Teslova 1129/2b, PSČ
702 00, IČ 28562861,  za nabídkovou cenu:
666 000  Kč  bez DPH
799 200 Kč vč. DPH

a

druhým v pořadí s uchazečem POEL spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Svinov, Nad Porubkou
1195/34B, PSČ 721 00,  IČ 44936681,  za nabídkovou cenu:
710 500  Kč vč. DPH
852 600  Kč  vč. DPH
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ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k zhotovení  Projektu
„Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko, Ostrava-Zábřeh nad Odrou"

Termín: 26. 01. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
zhotovení Projektu  „Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko, Ostrava-Zábřeh nad Odrou"a
předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 10. 02. 2012

1752/38  
60

Přihláška k odběru tepla Plzeńská 16

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Přihlášky k odběru tepla" ke smlouvě číslo 4/02/PS45 o dodávce tepla pro vytápění a
ohřev vody ze dne 20.6.2002 se společností ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02
Ostrava - Kunčice, IČ 45193258 na odběrném místě Plzeńská 16, Ostrava - Zábřeh.

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu "Přihlášky k odběru tepla".

1753/38  
61

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 800 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121 o 400 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121 o 400 tis. Kč

1754/38  
62

Žádost o snížení poplatku

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost pana A. K. W.

pověřuje

Ing. Radima Dostála, vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb odpovědět ve smyslu
důvodové zprávy žadateli panu A. K. W..
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