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Přehled usnesení 40. schůze Rady městského obvodu, ze dne 16. 2. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1794/40 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1795/40 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1796/40 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1797/40 4. Návrh na doplnění OZV č. 11/2011 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1798/40 5. Jmenování členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů městského obvodu Ostrava – Jih pro rok 2012
Aktualizace pojistné smlouvy č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

1799/40 6. Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1800/40 7. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1801/40 8. Cyklostezka trasa A - 1. etapa (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1802/40 9. Příprava a podání žádosti o dotaci na projekt "Šetření vhodnosti aplikace metody EPC v objektech MOb
Ostrava-Jih" (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1803/40 10. Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2012 (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

1804/40 11. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1805/40 12. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1806/40 13. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1807/40 14. Úprava Zřizovací listiny MSOJ (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1808/40 15. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu, prevence
kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2012 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1809/40 16. Skatepark v Ostravě-Výškovicích - odpověď na stížnost, úprava provozního řádu (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1810/40 17. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1811/40 18. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1812/40 19. "Život občanů v městském obvodu Ostrava-Jih" 2. ročník fotografické soutěže (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1813/40 20. Instalace antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1814/40 22. Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1815/40 23. Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1816/40 24. Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1817/40 25. Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1818/40 26. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1819/40 27. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1820/40 28. Pronájem bytu výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1821/40 29. Pronájem garážového stání v obytném domě (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1822/40 30. Uzavření smlouvy o ubytování, pronájem malometrážního bytu, zánik nájmu bytu dohodou, pronájem
náhradního bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1823/40 31. Uzavření smouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1824/40 32. Uzavření splátkového kalendáře (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1825/40 33. Zajištění přístřeší, podání výstrahy, žádost o zrušení výpovědi (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1826/40 34. Změna účelu užívání nebytového prostoru (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1827/40 35. Žádost o revokaci části usnesení č. 1518/33 ze dne 24.11.2011 Rady městského obvodu Ostrava-Jih (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

1828/40 37. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1829/40 38. Prodej domů a pozemků na ul. Dr. Šavrdy 8, Dr. Šavrdy 10 a Dr. Šavrdy 12, Ostrava-Bělský Les, do
vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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1830/40 39. Prodej domu a pozemku na ul. Gerasimovova  16, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

1831/40 40. Prodej domů a pozemků na ul. Výškovická 117 a Výškovická 119, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické
osoby–družstva (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1832/40 41. Pronájem  části oplocení za účelem umístění reklamy v  k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Gurťjevova x Pjanovova
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1833/40 42. Pronájem částí pozemků v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v blízkosti nákupních center (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

1834/40 43. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1835/40 44. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1836/40 45. Smlouva o budoucí smlouvě k pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Pavlovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1837/40 46. Souhlas s dočasným umístěním na pozemku a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú.
Hrabůvka, ul.  Dr. Martínka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1838/40 47. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. V Zálomu (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1839/40 49. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Jiskřiček 1,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1840/40 50. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Jugoslávská 26,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1841/40 51. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 1,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1842/40 52. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 5,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1843/40 53. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 7,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1844/40 54. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 10,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1845/40 55. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 62,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1846/40 56. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. U Studia 1,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1847/40 57. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Vlasty Vlasákové 6,  Ostrava-Dubina (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1848/40 58. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 157,  Ostrava-Výškovice (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1849/40 59. Zrušení usnesení a záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 3,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1850/40 60. Zrušení usnesení č. 1534/33 ze dne 24.11.2011a Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Starobělská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1851/40 61. Zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Smrčková (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1852/40 62. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážem v k.ú. Zábřeh nad Odrou na ul. Bastlova
a ul. U Skleníku (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1853/40 63. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1854/40 64. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1855/40 65. Žádost o změnu usnesení ve věci umístění reklam na objektech v rámci realizace investičního záměru
„Modernizace kina Luna“ (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1856/40 66. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1857/40 67. Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Výškovice
u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1858/40 68. Stanovisko k možnosti bezúplatného převodu pozemku Moravskoslezskému kraji (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1859/40 69. Úprava smlouvy o nájmu nemovitisti v  k.ú. Hrabůvka, ul.  Mitušova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1860/40 70. Petice občanů k zachování Základní školy V Zálomu 1 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1861/40 71. Předchozí souhlas s výkupem nemovitostí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova, Kpt. Vajdy, Plzeňská
(Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1862/40 72P. Aktualizace studie a konzultace k PD  "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. Etapa" (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1863/40 73P. Veřejná zakázka projekt " Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. Etapa" (Ing. Radim Lauko, místostarosta)
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1864/40 74P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad)
„Oprava chodníku ul. Čujkovova-jih“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

1865/40 75P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. 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)

1866/40 76P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a
oddílu B části II. Zásad) - "Oprava chodníku Břustkova, O.-Výškovice" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1867/40 77P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a
oddílu B části II. Zásad) - "Oprava komunikace Břustkova, O.-Výškovice" (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1868/40 78P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III. a IV.
čtvrtletí 2011 ZŠ a MŠ, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1869/40 80P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - "Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh" (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

nepřijato 36. Žádost spol. KIMEX NOVA s.r.o o  zrušení inflační doložky v nájemní smlouvě (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

staženo 21. Návrh změny "Zásad a podmínek pro pronájem a výměnu bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb
Ostrava-Jih" (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

staženo 48. Ukončení  pronájmů a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

staženo 79P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce domu Jubilejní 7-9-11, Ostrava–Hrabůvka
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1794/40  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2011)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 6409, pol. 5909, UZ 11  o 2 tis. Kč

1795/40  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121 o 17 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121 o 17 tis. Kč

1796/40  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 500 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 500 tis. Kč

1797/40  
4

Návrh na doplnění OZV č. 11/2011

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem na doplnění OZV č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů,
interaktivních videoloterijních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města
Ostravy a to v čl. 1 odst, 1, kdy  za text " -v městském obvodu Svinov" se vkládá text
"- na území celého městského obvodu Ostrava-Jih s výjimkou ulic
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Pzeňská po křížení s ulicí Horní a Moravská
Horní po ulici Václava Jiříkovského včetně
Výškovická od křížení s ulicí Čujkovova po ulici Předškolní a 29. dubna včetně
Dr. Martínka
Tlapákova
Jiřího Herolda po ulici Zdenka Vaříka
Jugoslávská od ulic Karpatská po ulici Rýparova
Svazácká

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih
ke schválení

1798/40  
5

Jmenování členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů městského obvodu Ostrava – Jih pro rok
2012
Aktualizace pojistné smlouvy č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 0189/6 ze dne 20.1.2011,

jmenuje

členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů městského obvodu Ostrava – Jih pro rok 2012  podle
přiloženého návrhu,

rozhodla

o uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě č. 0003631018 o pojištění odpovědnosti Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů městského obvodu Ostrava – Jih pro případ škody způsobené při výkonu
povolání dle důvodové zprávy,

zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu městského obvodu Ostrava – Jih k podpisu dodatku,

ukládá

Ing. Jarmile Rennerové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
připravit návrh dodatku č. 12 k pojistné smlouvě č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s.,

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního
prověřit návrh dodatku č. 12 k pojistné smlouvě č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s.
a předložit jej k podpisu starostovi městského obvodu Ostrava – Jih.

1799/40  
6

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

Rada městského obvodu

schvaluje

Výroční zprávu o činnosti orgánů Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih v
oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v
platném znění za rok 2011

ukládá

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního
zvěřejnit výroční zprávu na webových stránkách Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín : do 24.02.2012

Ing. Ludvíku Mrázovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí
zveřejnit výroční zprávu za rok 2011 na úřední desce Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín : do 24.02.2012

1800/40  
7

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

Rada městského obvodu
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rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Tarnavova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání parkovacího místa.

1801/40  
8

Cyklostezka trasa A - 1. etapa

Rada městského obvodu

schvaluje

zahájení projektové přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt Cyklostezka trasa A - 1. etapa,
který bude navržen ke spolufinancování v rámci programu Státního fondu dopravní infrastruktury
pro rok 2012

ukládá

Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi

zajistit předložení žádosti o dotaci dle tohoto usnesení v souladu s podmínkami příslušné výzvy v
rámci programu Státního fondu dopravní infrastruktury

Termín: 16. 03. 2012

1802/40  
9

Příprava a podání žádosti o dotaci na projekt "Šetření vhodnosti aplikace metody EPC v
objektech MOb Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

souhlasí

s přípravou a podáním žádosti o dotaci na projekt "Šetření vhodnosti aplikace metody EPC v
objektech MOb Ostrava-Jih" v rámci programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu.

ukládá

Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi

zajistit předložení žádosti o dotaci dle tohoto usnesení v souladu s podmínkami příslušné výzvy v
rámci programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu.

Termín: 29. 02. 2012

1803/40  
10

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok
2012

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok
2012 dle příloh předloženého materiálu

souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok
2012 dle příloh předloženého materiálu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

souhlasit s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
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1804/40  
11

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Odborářská
 v Ostravě-Hrabůvce  na dobu neurčitou dle důvodové zprávy

Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 11
K. M., bytem Odborářská 68, Ostrava-Hrabůvka

II. o zániku nájmu bytu  v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici
Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce dohodou na základě pověření daném starostou MOb
Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M. K. , dle důvodové zprávy

Odboráská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 28
K. M., bytem Odborářská 68, Ostrava-Hrabůvka

1805/40  
12

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených Smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách za období 1.10.2011 do 31.12.2011

1806/40  
13

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1) ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 23, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan J. K.,
- PO 33, box č. 33, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. U., dle důvodoé
zprávy,

rozhodla

2) ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 26, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan R. H., dle důvodové
zprávy.

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

1807/40  
14

Úprava Zřizovací listiny MSOJ

Rada městského obvodu

bere na vědomí

úpravu Zřizovací listiny Majetkové správy Ostrava - Jih

doporučuje

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

1808/40  
15

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu,
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury,
sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2012 dle příloh č. 1-5 materiálu

souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
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souhlasí

s  použitím znaku Městského obvodu Ostrava-Jih příjemci veřejné finanční podpory - účelových
dotací za účelem propagace realizace podpořených projektů

doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih
rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury,
sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2012 dle příloh č. 1-5 materiálu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih
souhlasit s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace

1809/40  
16

Skatepark v Ostravě-Výškovicích - odpověď na stížnost, úprava provozního řádu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

odpověď na stížnost nájemníků domů na ul. 29. dubna 19, 21 a 23 v Ostravě-Výškovicích

schvaluje

provozní řád veřejně přístupného objektu Skateparku v Ostravě-Výškovicích

1810/40  
17

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 Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 1 250,- Kč od SRPDŠ při ZŠ V Zálomu 1 pro děti školy při pořádání školních
akcí

Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 9 000,- Kč kryt na topení s lavičkou od p. Pokorné Ostrava-Výškovice

Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 10 000,- Kč od Arcelor Mittal Ostrava-Kunčice na zakoupení dětských kol,
koloběžek, odrážedel a přileb

1811/40  
18

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím,
které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho
působnosti ve školství a kultuře", v části čtvrté, čl.2, bodu 1.3 a 1.4 a čl.3, bodu 3 pro Základní
školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení
výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku výpočetní techniky včetně instalace a
montáže v předpokládané výši 900.000,-Kč včetně DPH z důvodu řádného plnění všech povinností
a finančních závazků plynoucích ze školou podané žádosti o dotaci a následného čerpání dotace na
projekt "Učíme se společně" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
registrační číslo CZ.1.07/1.2.25/01.0027

1812/40  
19

"Život občanů v městském obvodu Ostrava-Jih" 2. ročník fotografické soutěže

Rada městského obvodu

bere na vědomí

návrh komise Rady městského obvodu Ostrava-Jih kulturní a školské k 2. ročníku fotografické
soutěže "Život občanů v městském obvodu Ostrava-Jih".
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1813/40  
20

Instalace antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě
internetu na stávající stožáry STA, instalované na střechách obytných domů ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, společnosti OrbisNet, s.r.o., se sídlem
Vinohradská 483, Řepiště, PSČ 739 32, za úhradu 100,- Kč bez DPH /měsíc/dům po dobu 5-ti let a
úhradu za spotřebu elektrické energie ve výši 250,- Kč /měsíc/dům.

1814/40  
22

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- po panu J.H., za fakturu na opravu nátěrů oken v bytě č. 12, na ul. E. Podgorného 147/16,
Ostrava-Dubina,  ve výši 520 Kč s příslušenstvím a  ve výši 1 000 Kč za náklady řízení,
- po panu J. R., za fakturu na opravu skleněné výplně okna na chodbě domu na ul. J. Maluchy
222/93, Ostrava-Dubina, ve výši 1 070 Kč s příslušenstvím a ve výši 1 300 Kč za náklady řízení,
- po panu P. M., za fakturu na opravu skleněné výplně vchodových dveří domu na ul. B. Četyny
930/2, Ostrava-Bělský Les, ve výši 742 Kč s příslušenstvím a ve výši 1 000 Kč za náklady řízení,
- po panu T. M. a R. M., za pronájem bytu na ul. B. Václavka 1019/3, Ostrava-Bělský Les, za "ušlé
nájemné" ve výši 9 981 Kč s příslušenstvím a za nedoplatek z vyúčtování služeb ve výši 1 354 Kč s
příslušenstvím, dle důvodové zprávy

1815/40  
23

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu:

- po panu D. L., za pronájem bytu na ul. Glazkovova 1668/2, Ostrava-Zábřeh, ve výši 466 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 920 Kč za náklady řízení, za pronájem bytu na ul. Výškovická
447/153, Ostrava-Výškovice, ve výši 47 981 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 22 238 Kč za
poplatek z prodlení, ve výši 6 695,20 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 2 648,90 Kč za náklady
na exekuční vyklizení bytu a ve výši 6 600 Kč za náklady řízení,
- po panu J. R., za pronájem bytu na ul. Výškovická 428/159, Ostrava-Výškovice, ve výši 42 887
Kč s příslušenstvím za nájemné a ve výši 3 000 Kč za náklady řízení,
- po paní I. K., za pronájem bytu na ul. Lumírova 543/70, Ostrava-Výškovice, ve výši 65 974 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 2 366 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb a
ve výši 4 496 Kč za náklady řízení,
- po paní D. S., za pronájem bytu na ul. Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, ve výši 88 453
Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 8 973,50 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 5 328,50
Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 7 140 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

1816/40  
24

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- po panu J. B., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava- Zábřeh,  ve výši 328 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 200 Kč za náklady řízení,
- po panu P. N., za pronájem bytu na ul. Bogorodského 1697/6, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1 332 Kč
za poplatek z prodlení za pozdní úhradu nájemného,
- po paní .l. N., za pronájem bytu na ul. Markova 2942/24, Ostrava-Zábřeh, ve výši 11 600,20 Kč
za náklady na opravu bytu a ve výši 1 820 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu,
- po panu M. P., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, ve výši 2 516 Kč s
příslušenstvím za nájemné,
- po paní J. H., za pronájem bytu na ul. Plzeňská 1565/13, Ostrava-Zábřeh, ve výši 385 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
- po panu S. J., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1 846 Kč s
příslušenstvím za nájemné,
- po panu Ch. D., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, ve výši 4 612 Kč s
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příslušenstvím za nájemné a ve výši 5 180 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb,
dle důvodové zprávy

1817/40  
25

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- po panu P. V., za pronájem bytu na ul. V. Vlasákové 964/19, Ostrava-Bělský Les, ve výši 21 497
Kč s příslušenstvím za "ušlé nájemné" a ve výši 16 020 Kč za náklady na opravu bytu,
- po panu R. Ž., za pronájem bytu na ul. Mňukova 785/14, Ostrava-Zábřeh, ve výši 30 440 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 6 796 Kč za náklady řízení,
- po panu L. S., za pronájem bytu na ul. Lumírova 540/64, Ostrava-Výškovice, ve výši 87 665 Kč
za poplatek z prodlení, ve výši 4 136,50 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 7 854 Kč za náklady
na exekuční vyklizení bytu a ve výši 600 Kč za náklady řízení,
- po panu St. K., za pronájem bytu na ul. A. Poledníka, Ostrava-Dubina, ve výši 89 766 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 27 680,30 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 5 721 Kč za
náklady řízení, za pronájem bytu na ul. Jubilejní 350/61, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 17 561,87 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1 670,50 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování
služeb, ve výši 72 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 12 502,45 Kč za náklady řízení,
- po panu B. B., za pronájem bytu na ul. Vaňková 1010/46, Ostrava-Bělský Les, ve výši 75 575 Kč
s příslušenstvím za nájemné, ve výši 9 980 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 5 980 Kč za
náklady řízení,
- po panu L. K., za pronájem bytu na ul. Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, ve výši 63 603 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 2 958 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb, ve
výši 2 295 Kč za poplatky z prodlení, ve výši 15 947 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 3 466 Kč
za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 7 240 Kč za náklady řízení,
- po panu J. V., za pronájem bytu na ul. Krestova 1301/21, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 43 934 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 5 921 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb, ve
výši 9 248 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 2 988 Kč za náklady řízení, za
pronájem bytu na ul. Slezská 279/16, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 15 202,16 Kč s příslušenstvím za
nájemné, ve výši 842,38 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb, ve výši 19 807 Kč
za náklady na opravu bytu, ve výši 11 118 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 1
850 Kč za náklady řízení, za pronájem ubytovací místnosti v ubytovně na ul. U Učiliště 137/1,
Ostrava-Kunčice, ve výši 5 129 Kč za náklady na vyklizení ubyt. místnosti, ve výši 193,50 Kč za
úrok z prodlení a ve výši 600 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

1818/40  
26

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků na nájmu nebytových prostor v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih v hodnotě pohledávky nad 10 000 Kč, včetně
způsobu zajištění těchto pohledávek k 31.12.2011

1819/40  
27

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení
- panu J. C., za byt č. 6 na ul. Rodimcevova 2055/25, Ostrava-Zábřeh ve výši 50 % tj.1 288 Kč, dle
důvodové zprávy

1820/40  
28

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Averinova 2, 1+2, standard, č. b. 4
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R. D., Petruškova 22

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 50
K. G., Plzeňská 10

II.

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

Letecká 16, 1+1, standard, č. b. 1
Ing. H. T., Plzeňská 13

Jubilejní 44, 1+1, standard, č. b. 6
.L. P., V Hůrce 18

III.

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

Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 2
S. V., B. Václavka 22

Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 8
H. P., Sládkova 26, Moravská Ostrava

Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 6
Ing. F. P., Krestova 35

Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 9
Ž. M., Horní 3

Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 6
S. P., Jiskřiček 1

rozhodla

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

1821/40  
29

Pronájem garážového stání v obytném domě

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout s účinností od 01.03.2012 nebytový prostor v obytném domě ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih - garážové stání č. 3 na  ul.
Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina panu R. H., bytem V. Vlasákové 964/19, Ostrava-Bělský Les
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a měsíčním nájemným ve výši 800,- Kč vč. DPH

1822/40  
30

Uzavření smlouvy o ubytování, pronájem malometrážního bytu, zánik nájmu bytu dohodou,
pronájem náhradního bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, na dobu
určitou, dle důvodové zprávy

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. 20 - S. Z., Svornosti 16
místnost č. 10 - L. M., Horní 3
místnost č. 14 - Ing. M. P., Horní 3  

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

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 1
F. A., V. Košaře 5
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2) o zániku práva k nájmu bytu dohodou na  základě pověření daném starostou MOb Ostrava-Jih
Mgr. Karlem   Sibinským JUDr. M. K.

F. A., V. Košaře 5, č. b. 20

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

1) Y. D.

T. M., U Studia 1, č. b. 53
H. P., Jugoslávská 20, č. b. 7

2) JUDr. M. K.

M. L. (trvale V. Talicha 1873, Frýdek Místek), Edisonova 84, č. b. 5

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

Jubilejní 61, 1+1, standard, č.b. 2
N. M., Jubilejní 68

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

N.Mi., Jubilejní 68, č. b. 2

1823/40  
31

Uzavření smouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

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

B. G., Bohumíra Četyny 2, č. b. 16
B. I., Horymírova 125, č. b. 54
B. R., Letecká 11, č. b. 4
B. E., Čujkovova 31, č. b. 55
B. Z., Františka Formana 55, č. b. 18
F. T., Jana Škody 9, č. b. 30
F. Z., Čukovova 29, č. b. 23
G. A., Čujkovova 29, č. b. 31
G. N., Plzeňská 10, č. b. 15
G. J., Čujkovova 29, č. b. 68
H. R., Václava Košaře 5, č. b. 18
Ch.J.., Edisonova 27, č. b. 1
Ch. M., Jubilejní 59, č. b. 3
J P.., Plzeňská 8, č. b. 59
J. M., Mňukova 24, č. b. 6
K. M., Mládeže 11, č. b. 2
K. G., Zlepšovatelů 56, č. b. 1
K. J. Plzeňská 8, č. b. 54
K. R., Letecká 13, č. b. 6
L. I., Letecká 11, č. b. 2
L. M., Čujkovova 31, č. b. 52
L. B., Václava Košaře 3, č. b. 1
L. F., Edisonova 27, č. b. 2
M .P,  a M. M., Letecká 13, č. b. 3
M. J., Václava Košaře 1, č. b. 54
M. A., Letecká 15, č. b. 2
M. Z., Františka Formana 34, č. b. 3
N. J., Patrice Lumumby 26, č. b. 9
O. V., Letecká 13, č. b. 2
P. J., Odborářská 68, č. b. 9
P. R., Zlepšovatelů 54, č. b. 2
S. T., Letecká 11, č. b. 1
S. M., Čujkovova 29, č. b. 24
S. S., Bohumíra Četyny 2, č. b. 43
Š. M., Výškovická 151, č. b. 47
Š. V., Františka Formana 55, č. b. 1
T. F., Odborářská 74, č. b. 25
U. J., Dr. Šavrdy 15, č. b. 24
V. E., Horymírova 125, č. b. 60
V. T., Svornosti 51, č. b. 6
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V. M., Výškovická 153, č. b. 50
Z. B., Patrice Lumumby 3, č. b. 48

1824/40  
32

Uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření splátkového kalendáře

I. s paní J. S., trvale bytem Cholevova 1476/47, Ostrava-Hrabůvka, na úhradu poplatku z prodlení
z dlužného nájemného a služeb s nájmem spojených z bytu č. 8, o vel. 2+1, standard, na ul.
Volgogradská 2448/20, Ostrava-Zábřeh, ve výši 17 049 Kč formou pravidelných měsíčních splátek,
ve výši 1 705 Kč, po dobu 9 měsíců počínaje měsícem březnem 2012, poslední 10. splátka je
stanovena ve výši 1 704 Kč,

II. s paní D. Ž., trvale bytem Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, na úhradu dlužného nájemného
a služeb s nájmem spojených z bytu č. 36, o vel. 1+1, standard, na ul. Pavlovova 1626/67,
Ostrava-Zábřeh, ve výši 32 080 Kč a nedoplatku z vyúčtování služeb ve výši 2 787 Kč formou
pravidelných měsíčních splátek ve výši 4 000 Kč, po dobu 8 měsíců, počínaje měsícem únorem
2012, poslední 9. splátka je stanovena ve výši 2 867 Kč, dle důvodové zprávy

1825/40  
33

Zajištění přístřeší, podání výstrahy, žádost o zrušení výpovědi

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

K. D., Pavlovova 71, č. b. 3

II.

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

P. G., F. Formana 53 a J. P., F. Formana 53, č. b. 11
D. L., F. Formana 51 a K. O., F. Formana 51, č. b. 4
M. Z., Odborářská 68, č. b. 2

III.

nevyhovět žádosti manželů V. D. a V. D., V. Jiřikovského 31, Ostrava-Dubina, o zrušení výpovědi
ze společného nájmu bytu č. 10, 1+3, na ul. V. Jiřikovského 31

trvá

na svém předchozím usnesení č. 1231/28 ze dne 22.09.2011, kterým rozhodla o podání výpovědi
ze společného nájmu bytu a o vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

1826/40  
34

Změna účelu užívání nebytového prostoru

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou účelu užívání nebytového prostoru o velikosti 51,14 m2 na ul. Volgogradská 2458/28,
Ostrava-Zábřeh, pronajatého paní Mgr. Z. Z., Myslík 184, Palkovice a paní M. Z., Plavecká
10149/14, Ostrava-Hrabůvka, a to z hlídání dětí na dětské umělecké centrum pro děti a rodiče dle
důvodové zprávy

1827/40  
35

Žádost o revokaci části usnesení č. 1518/33 ze dne 24.11.2011 Rady městského obvodu
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

revokuje

část usnesení č. 1518/33 ze dne 24.11.2011 dle důvodové zprávy,  ve znění:
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"rozhodla o neuzavření smlouvy k nájmu bytu

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

rozhodla

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

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

1828/40  
37

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

Dr. Šavrdy 12, 1+3, standard, č. b. 15
Ing. V. T. a Mgr. M. T., Dr. Šavrdy 12, Ostrava-Bělský Les

II.

o neuzavření smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Svornosti 16, 1+2, standard, č. b. 3
V. S., Svornosti 16, Ostrava-Zábřeh

trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

Svornosti 16, 1+2, standard, č. b. 3
V.S., Svornosti 16, Ostrava-Zábřeh

1829/40  
38

Prodej domů a pozemků na ul. Dr. Šavrdy 8, Dr. Šavrdy 10 a Dr. Šavrdy 12, Ostrava-Bělský Les,
do vlastnictví právnické osoby–družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 3011 na pozemku parc. č. 308 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 8 a s
úplatným převodem pozemku parc. č. 308 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 260 m2,  s
úplatným převodem domu č. pop. 3012 na pozemku parc. č. 307 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 10 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. 307 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 263 m2,  s
úplatným převodem domu č. pop. 3013 na pozemku parc. č. 238 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 12 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. 238 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 263 m2, vše v  k.
ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les,  dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění  a v
souladu se "Zásadami prodeje domů, bytů ...."ze dne 26. 4. 2001, v platném  znění, právnické
osobě Bytové družstvo Dr. Šavrdy 8, 10, 12, Ostrava, se sídlem Dr. Šavrdy 3012/10, Ostrava-
Bělský Les, PSČ 700 30, za kupní cenu domu Dr. Šavrdy 8 ve výši 9.393.540,-- Kč, za kupní cenu
pozemku 78.000,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,--
Kč, za kupní cenu domu Dr. Šavrdy 10 ve výši 11.321.310,-- Kč, za kupní cenu pozemku 78.900,--
Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč, za kupní cenu
domu Dr. Šavrdy 12 ve výši 11.205.340,-- Kč, za kupní cenu pozemku 78.900,-- Kč a za úhradu
nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč. Převod domů se uskuteční za
podmínky doložení výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu o vzniku právnické osoby.

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu domů a pozemků 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

1830/40  
39

Prodej domu a pozemku na ul. Gerasimovova  16, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Rada městského obvodu
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souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 1788 na pozemku parc. č. st. 2097 na ulici Gerasimovova č.
or. 16 a s úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 2097 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o
 výměře 149 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 Gerasimovova 16, Ostrava,
se sídlem Ostrava, Zábřeh, Gerasimovova 1788/16, PSČ 700 30, IČ 293 90 788, za kupní cenu
domu 3.605.460,-- Kč, za kupní cenu pozemku 44.700,-- 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

1831/40  
40

Prodej domů a pozemků na ul. Výškovická 117 a Výškovická 119, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví
právnické osoby–družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2265 na pozemku parc. č. st. 3296 na ulici Výškovická č. or.
117 a s úplatným převodem pozemku parc. č. st. 3296 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 211
m2,  s úplatným převodem domu č. pop. 2266 na pozemku parc. č. st. 3295 na ulici Výškovická č.
or. 119 a s úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 3295 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře
211 m2,  vše v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh,  dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném
znění  a v souladu se "Zásadami prodeje domů, bytů ...."ze dne 26. 4. 2001, v platném  znění,
právnické osobě Bytové družstvo Výškovická 117, 119, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Výškovická
2265/117, PSČ 700 30, IČ 293 92 519, za kupní cenu domu Výškovická 117 ve výši 5.586.710,--
Kč, za kupní cenu pozemku 63.300,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve
výši 10.000,-- Kč, za kupní cenu domu Výškovická 119 ve výši 5.673.115,-- Kč, za kupní cenu
pozemku 63.300,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu domů a pozemků 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

1832/40  
41

Pronájem  části oplocení za účelem umístění reklamy v  k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Gurťjevova x
Pjanovova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část oplocení  o výměře 1 m2 na pozemku p.p.č. 654/21 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova x Pjanovova, v majetku statutárního města Ostravy-svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih, panu V.. G., IČ: 87873753, bytem Ostrava, Moravská Ostrava a
Přívoz, Sportovní 2126/20, za účelem umístění reklamy s označením sídla provozovny s ročním
nájmem ve výši 5.000,- Kč bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

1833/40  
42

Pronájem částí pozemků v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v blízkosti nákupních
center

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu částí pozemků p.p.č. 311/33 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Hrabůvka a p.p.č. 654/32
ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 654/43 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 654/44 ostatní
plocha-zeleň, p.p.č. 654/45 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 654/80 ostatní plocha-ostatní komunikace,
p.p.č. 783/11 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 783/15 ostatní plocha-ostatní komunikace,
p.p.č. 4426/1 ostatní plocha-ostatní komunikace, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, v blízkosti nákupních
center areálů Kotva, Železňák a Náměstí SNP, za účelem umístění 50 ks reklamních odpadkových
košů, o výměře 0,15 m2/1 ks, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 5.250
Kč/rok bez DPH, pro firmu ŠMÍRA – PRINT, s.r.o., IČ: 25368915, se sídlem Ostrava – Kunčičky,
Bořivojova 650/48, PSČ 718 00

1834/40  
43

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

Rada městského obvodu

15 z 30



rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 964, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova,
panu P. P., bytem Holasova 1130/8, Ostrava-Hrabůvka;
2)    pozemek parc.č.st. 2434, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, Ing. P. M., bytem Loučky 2263/27, Ostrava-Poruba;
3)    pozemek parc.č.st. 2526, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, O. J., bytem Kyjevská 1227/6, Ostrava-Poruba;
4)    pozemek parc.č.st. 3648, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, panu J. V., bytem Lumírova 536/54, Ostrava-Výškovice;
5)    ½ pozemku parc.č.st. 2964/14, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova, paní Z. L., bytem Výškovická 2592/91, Ostrava-Zábřeh.

1835/40  
44

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č.  6292 zastavěná plocha o výměře 14 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený městskému obvodu
Ostrava – Jih, manželům J. a V. K., bytem Sologubova 5, Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání
stavby zahradní chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

1836/40  
45

Smlouva o budoucí smlouvě k pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Pavlovova

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku  p.p.č. 613/12  ostatní plocha, jiná
plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve vlasntictví statutárního města Ostrava -
svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění trafostanice, se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za cenu ve
výši 990,- Kč/m2, kdy skutečná výměra pozemku bude určena geometrickým plánem zhotoveným
 po dostavbě trafostanice

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o výše uvedeném

1837/40  
46

Souhlas s dočasným umístěním na pozemku a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v
k.ú. Hrabůvka, ul.  Dr. Martínka

Rada městského obvodu

souhlasí

s dočasným umístěním novinového stánku na pozemku p.p.č. 311/47 ostatní plocha-jiná plocha v
k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih,
z důvodu provedení investiční akce spojené s úpravou podchodu na ul. Dr. Martínka, dle důvodové
zprávy  

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 311/47 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 6,5
m2, v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem provozování novinového stánku, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

1838/40  
47

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

Rada městského obvodu
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souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 287/21 ostatní plocha, ostatní
komunikace  a p.p.č. 310 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou ul. V Zálomu, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
umístění stavby „provedení drenážního systému“  v celkové délce cca 30 bm pod povrchem
dotčených pozemků

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 287/21 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 310 ostatní plocha, jiná plocha  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem
umístění stavby „provedení drenážního systému“ pod povrchem dotčených pozemků v celkové
délce 30 bm,  pro vlastníky bytových jednotek a pozemků pod obytnými domy na ul. V Zálomu
2899/6 a V Zálomu 2900/8,
za úplatu 150,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 250,- 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 drenážního systému
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby drenážního
systému,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníky drenážního systému, dle uvedeného
rozhodnutí, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle
předloženého návrhu

1839/40  
49

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Jiskřiček 1,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2300 na pozemku parc. č. st. 3250 na ulici Jiskřiček č.
o. 1 a pozemku parc. č. st. 3250 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 212 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. 2300 na
pozemku parc. č. st.  3250 na ulici Jiskřiček č. or. 1 a pozemku parc. č. st. 3250  - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 212 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1840/40  
50

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Jugoslávská 26,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2825 na pozemku parc. č. st. 4529 na ulici Jugoslávská
č. o. 26 a pozemku parc. č. st. 4529 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 465 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. 2825 na
pozemku parc. č. st.  4529 na ulici Jugoslávská č. or. 26 a pozemku parc. č. st. 4529  - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 465 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1841/40  
51

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 1,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí
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se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2349 na pozemku parc. č. st. 3276 na ulici Kischova č.
o. 1 a pozemku parc. č. st. 3276 – 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 zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2349 na
pozemku parc. č. st.  3276 na ulici Kischova č. or. 1 a pozemku parc. č. st. 3276  - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 218 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1842/40  
52

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 5,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2347 na pozemku parc. č. st. 3274 na ulici Kischova č.
o. 5 a pozemku parc. č. st. 3274 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 219 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. 2347 na
pozemku parc. č. st. 3274 na ulici Kischova č. or. 5 a pozemku parc. č. st. 3274  - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 219 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1843/40  
53

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 7,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2337 na pozemku parc. č. st. 3273 na ulici Kischova č.
o. 7 a pozemku parc. č. st. 3273 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 221 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. 2337 na
pozemku parc. č. st.  3273 na ulici Kischova č. or. 7 a pozemku parc. č. st. 3273  - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 221 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1844/40  
54

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 10,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2339 na pozemku parc. č. st. 3269 na ulici Kischova č.
o. 10 a pozemku parc. č. st. 3269 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 216 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. 2339 na
pozemku parc. č. st.  3269 na ulici Kischova č. or. 10 a pozemku parc. č. st. 3269  - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 216 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1845/40  
55

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 62,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2212 na pozemku parc. č. st. 3234 na ulici Patrice
Lumumby č. o. 62 a pozemku parc. č. st. 3234 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 215 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. 2212 na
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pozemku parc. č. st.  3234 na ulici Patrice Lumumby č. or. 62 a pozemku parc. č. st. 3234  -
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 215 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1846/40  
56

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. U Studia 1,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2855 na pozemku parc. č. st. 4547 na ulici U Studia č.
o. 1 a pozemku parc. č. st. 4547 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 467 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. 2855 na
pozemku parc. č. st.  4547 na ulici U Studia č. or. 1 a pozemku parc. č. st. 4547  - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 467 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1847/40  
57

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Vlasty Vlasákové 6,  Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 968 na pozemku parc. č. 141 na ulici Vlasty Vlasákové
č. o. 6 a pozemku parc. č. 141 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 256 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. 968 na
pozemku parc. č. 141 na ulici Vlasty Vlasákové č. or. 6 a pozemku parc. č. 141  - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 256 m² v k. ú. Dubina u Ostravy

1848/40  
58

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 157,  Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 429 na pozemku parc. č. 740/32 na ulici Výškovická č.
o. 157 a pozemku parc. č. 740/32 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 479 m² v k. ú.
Výškovice 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. 429 na
pozemku parc. č. 740/32 na ulici Výškovická č. or. 157 a pozemku parc. č. 740/32  - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 479 m² v k. ú. Výškovice u Ostravy

1849/40  
59

Zrušení usnesení a záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 3,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 1532/33 ze dne 24.11.2011

souhlasí

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 zveřejnění 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
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1850/40  
60

Zrušení usnesení č. 1534/33 ze dne 24.11.2011a Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

zrušuje

svoje usnesení č. 1534/33 ze dne 24.11.2011

a

souhlasí

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, za podmínky dle důvodové zprávy

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat  kladné 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, za podmínky  dle důvodové zprávy  a
požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej částí
dotčených pozemků

1851/40  
61

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

Rada městského obvodu

doplňuje

své usnesení č.4683/86 ze dne 12.11.2009 o pozemek parc.č. 586/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Smrčková, o délce 7,32bm, za účelem realizace
stavby přípojky splaškové kanalizace pro novostavbu rodinného domu na ulici Smrčková,
Výškovice u Ostravy

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek parc.č. 586/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace, v kat. území Výškovice u Ostravy, ul. Smrčková,  který je v majetku
Statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem realizace přípojky
splaškové kanalizace přes parc.č. 586/1 ostatní plocha v délce 7,32 bm, pro paní Římanovou
Lenku, trvale bytem Františka Lýska 1603/14, 700 30  Ostrava – Bělský Les a pro pana Bohdana
Škodu, Na Kopci 2154/62, 734 01  Karviná – Mizerov, za úplatu 250,-- Kč/bm bez DPH v ostatní
ploše, trvalý travní porost a 300,-- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše, ostatní plocha, ostatní
komunikace

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a)    umístění a užívání stavby „přípojky splaškové kanalizace pro novostavbu rodinného  domu na
ul. Smrčková v Ostravě – Výškovicích“
b)    vstupování a vjíždění na tento pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou,opravami  a odstraněním stavby „přípojky
splaškové kanalizace pro novostavbu rodinného domu na ul. Smrčková“

a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

1852/40  
62

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážem v k.ú. Zábřeh nad Odrou na
ul. Bastlova a ul. U Skleníku
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Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi v cizím vlastnictví:
řadové garáže na ul. Bastlova, k.ú. Zábřeh nad Odrou

1)    pozemek parc.č.st. 1681/3,zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
2)    pozemek parc.č.st. 1681/4, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
3)    pozemek parc.č.st. 1681/5, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
4)    pozemek parc.č.st. 1681/6, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
5)    pozemek parc.č.st. 1687/7, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
6)    pozemek parc.č.st. 1681/8, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
7)    pozemek parc.č.st. 1681/9, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
8)    pozemek parc.č.st. 1681/11, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
9)    pozemek parc.č.st. 1681/12, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
10)    pozemek parc.č.st. 1681/13, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;

řadové garáže na ul. U Skleníku, k.ú. Zábřeh nad Odrou

1)    pozemek parc.č.st. 1687/4,zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
2)    pozemek parc.č.st. 1687/5,zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
3)    pozemek parc.č.st. 1687/6,zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
4)    pozemek parc.č.st. 1687/7,zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
5)    pozemek parc.č.st. 1687/8,zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
6)    pozemek parc.č.st. 1687/9,zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
7)    pozemek parc.č.st. 1687/10,zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
8)    pozemek parc.č.st. 1687/11,zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
9)    pozemek parc.č.st. 1687/12,zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
10)    pozemek parc.č.st. 1687/13,zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
11)    pozemek parc.č.st. 1687/14,zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
12)    pozemek parc.č.st. 1687/15,zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
13)    pozemek parc.č.st. 1687/16,zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;

řadové garáže na ul. U Skleníku, k.ú. Zábřeh nad Odrou

1)    pozemek parc.č.st. 1691/2, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
2)    pozemek parc.č.st. 1691/3, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
3)    pozemek parc.č.st. 1691/4, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
4)    pozemek parc.č.st. 1691/5, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
5)    pozemek parc.č.st. 1691/6, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
6)    pozemek parc.č.st. 1691/7, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
7)    pozemek parc.č.st. 1691/8, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
8)    pozemek parc.č.st. 1691/9, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
9)    pozemek parc.č.st. 1691/10, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
10)    pozemek parc.č.st. 1691/11, zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

1853/40  
63

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím
vlastnictví:
1)    Pozemek parc.č.st. 2312, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
výtopny;
2)    pozemek parc.č.st. 2461, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
3)    pozemek parc.č.st. 2998, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny
4)    pozemek parc.č.st. 3589, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny
5)    ½ pozemku parc.č.st. 2959/4, zast. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova
6)    pozemek parc.č.st. 2961/1, zast. pl. o výměře 228 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jednotka č.
16/483, spoluvlastnický podíl o velikosti 1554/38594, tzn. 9,18 m2, lokalita Rudná-Pavlovova.

1854/40  
64

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

Rada městského obvodu

souhlasí
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ve smyslu odst. 3 §96 zák. č. 183/2006 Sb. s umístěním stavby „Sjezd na pozemek p.č. 427/1
(dosavadní stav), resp. p.č. 4478 (nový stav) k.ú. Zábřeh nad Odrou" na pozemek p.p.č. 1079/2
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní  komunikace o
výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, 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

1855/40  
65

Žádost o změnu usnesení ve věci umístění reklam na objektech v rámci realizace investičního
záměru „Modernizace kina Luna“

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 1617/34 ze dne 1.12.2011

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem stěnový ploch budov na ulici Patrice Lumumby 2717/1, Patrice
Lumumby 2444/1A a Výškovická 2651/113 v Ostravě-Zábřehu za účelem umístění reklamy s
označením provozovny v rozsahu:
1. z čelní strany kina Luna, v pravé horní polovině budovy, externě nasvětlená, o velikosti 4 x 2 m,
2. z čelní strany kina Luna, v levé části budovy pod okny restaurace ve 2.NP, nenasvětlená, o
velikosti 3 x 1,5 m,
3. ze zadní strany komplexu, nenasvětlená, o velikosti 3 x 1,5 m,
4. z boční strany z ulice Kosmonautů nad nově vybudovaným vstupem do objektu, nasvětlená, o
velikosti 2,8 x 1,5 m.

1856/40  
66

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „OMS PODA Ostrava, přípojka Lumírova 8,10“ na
pozemcích parc.č. 793/286 ostatní plocha-zeleň, parc. č. 793/98 ostatní plocha-ostatní komunikace,
parc.č. 793/285 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č. 793/169 ostatní plocha-zeleň, vše v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy-svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění podzemního kabelového vedení optických
kabelů (HDPE trubky) přes parc.č. 793/286, parc.č.  793/98, parc.č. 793/285 a parc.č. 793/169 v
celkové délce 140 bm a za podmínky, že realizace přípojek pod komunikacemi bude provedena
protlakem

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky  parc.č. 793/286 ostatní plocha-
zeleň, parc. č. 793/98 ostatní plocha-ostatní komunikace, parc.č. 793/285 ostatní plocha-jiná
plocha, parc.č. 793/169 ostatní plocha-zeleň, vše v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova, které
jsou v majetku Statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
umístění podzemního kabelového vedení optických kabelů (HDPE trubky) přes parc.č. 793/286,
parc.č. 793/98, parc.č. 793/285 a parc.č. 793/169 v celkové délce 140 bm pro společnost PODA
a.s., IČ: 25816179, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, 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  přípojky  podzemního kabelového vedení optických kabelů (HDPE trubky)
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky  podzemního
kabelového vedení optických kabelů (HDPE trubky)
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a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s investorem, kterým je společnost PODA a.s., IČ:
25816179, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00,  smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle
předloženého návrhu

1857/40  
67

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky parc.č. 793/240 ostatní plocha- ostatní
komunikace, parc.č. 793/241 ostatní plocha-zeleň a parc.č. 793/279 ostatní plocha- jiná plocha, v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění vodovodní přípojky v délce 18 bm a přípojky
splaškové kanalizace v délce 22 bm pod povrchem dotčených pozemků a za podmínky, že realizace
přípojek pod komunikací bude provedena protlakem

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky parc.č. 793/240 ostatní plocha-
ostatní komunikace, parc.č. 793/241 ostatní plocha-zeleň a parc.č. 793/279 ostatní plocha-jiná
plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění vodovodní přípojky v délce cca 18 bm a
přípojky splaškové kanalizace v délce cca 22 bm, pro manžele Ing. Tomáše a Lenku Pospíšilovy,
oba bytem Proskovická 655/47, Ostrava – Výškovice, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 250 Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha-ostatní komunikace za cenu 300 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 „vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „vodovodní
přípojky a přípojky splaškové kanalizace“

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníky přípojek, manželi Ing. Tomášem a Lenkou
Pospíšilovými, oba bytem Proskovická 655/47, Ostrava – Výškovice, smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

1858/40  
68

Stanovisko k možnosti bezúplatného převodu pozemku Moravskoslezskému kraji

Rada městského obvodu

souhlasí

s bezúplatným převodem části pozemku poz.parc.č. 479/5, ostatní plocha, o výměře cca 13.300
m2, v k.ú. Hrabůvka, Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28.října 117, Ostrava, za účelem
vybudování sportoviště.

1859/40  
69

Úprava smlouvy o nájmu nemovitisti v  k.ú. Hrabůvka, ul.  Mitušova

Rada městského obvodu

souhlasí

s úpravou Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/852/10 ze dne 25.08.2010, uzavřené s Ing.
Janou Stejskalovou, bytem Volgogradská 30, Ostrava - Zábřeh,  za účelem zřízení a užívání
parkovacího stání na části pozemku p.p.č. 354/15 ostatní plocha o výměře  12 m2 v k.ú.
Hrabůvka, a to

a) v čl. IV, odst. 1 písm. a)  prodloužit na dobu " do doby realizace stavy parkovacích ploch
městským obvodem"

b) zrušit  znění čl. VIII odst. 1 písm d)
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rozhodla

uzavřít dotatek k uvedené smluvě o nájmu nemovitosti

1860/40  
70

Petice občanů k zachování Základní školy V Zálomu 1

Rada městského obvodu

bere na vědomí

návrh odpovědi na petici občanů k zachování Základní školy V Zálomu 1

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s návrhem odpovědi na petici občanů k
zachování Základní školy V Zálomu 1

1861/40  
71

Předchozí souhlas s výkupem nemovitostí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova, Kpt.
Vajdy, Plzeňská

Rada městského obvodu

vyslovuje

a) předchozí souhlas s výkupem nemovitostí v kat. území Zábřeh nad Odrou od společnosti Arcelor
Mittal Ostrava a.s., IČ : 45193258, se sídlem Vratimovská 689/117, Ostrava-Kunčice, a to :
- budovy bez č.p. na pozemku parc.č.st. 3487/4, zastavěná plocha a nádvoří
- budovy bez č.p. na pozemku parc.č.st. 3487/5, zastavěná plocha a nádvoří
- budovy bez č.p. na pozemku parc.č.st. 6101, zastavěná plocha a nádvoří
- budovy bez č.p. na pozemku parc.č.st. 3491, zastavěná plocha a nádvoří
- budovy č.p. 2625 na pozemku parc.č.st. 3485, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku parc.č.st. 3487/4, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku parc.č.st. 3487/5, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku parc.č.st. 6101, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku parc.č.st. 3491, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku parc.č.st. 3485, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku parc.č.st. 4037, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku parc.č.st. 3484, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku parc.č.st. 6190, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku parc.č.st. 4034, zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku poz.par. č. 612/14, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemku poz.parc. č. 612/57, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemku poz.parc. č. 612/58, ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemku poz.parc. č. 612/59, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemku poz.parc. č. 612/63, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemku poz.parc. č. 612/65, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemku poz.parc. č. 612/80, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemku poz.parc. č. 612/85, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemku poz.parc. č. 613/6, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemku poz.parc. č. 654/62, ostatní plocha, silnice
- pozemku poz.parc. č. 2984, ostatní plocha, manipulační plocha

b) předchozí souhlas s nabytím daru nemovitosti v kat. území Zábřeh nad Odrou od společnosti
Arcelor Mittal Ostrava a.s., IČ : 45193258, se sídlem Vratimovská 689/117, Ostrava-Kunčice, a to :

- pozemku parc.č.st. 4192, zastavěná plocha a nádvoří

1862/40  
72P

Aktualizace studie a konzultace k PD  "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. Etapa"

Rada městského obvodu

rozhodla

o vytvoření  poradní komise  za účelem dopracování studie a konzultace projektové dokumentace
v průběhu zpracování pro investiční akci "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. Etapa"

jmenuje

poradní komisi pro místostarostu Ing. Radima Lauka ve složení:
předseda
Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu

členové:
Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
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Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
p. Pavel Ehler, SAREZA
Ing. Pavel Kalus, SAREZA
Ing. Cyril Vltavský, MMO vedoucí odboru Útvaru hlavního architekta
Ing. Radovan Horák, člen Rady Městského obvodu Ostrava-Jih
Ing. Jan Dohnal, člen Rady Městského obvodu Ostrava-Jih

pověřuje

Ing. Radima Lauka, místostarostu obvodu zajistit aktualizaci studie, jako výchozí podklad pro
zpracování projektové dokumentace v termínu do 30. 4. 2012, a vést konzultace se zhotovitelem
PD pro investiční akci "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. Etapa".

1863/40  
73P

Veřejná zakázka projekt " Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. Etapa"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/034/001/12 na zpracování projektové dokumentace
veřejné zakázky  " Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba – I. Etapa" , kterým se mění počátek lhůty
plnění předmětu díla dle článku č. III, odst. 1 z 10 dnů po uzavření smlouvy na den 01. 05. 2012,
se zhotovitelem  firmou CENTROPROJEKT a.s.

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č.1 ke smouvě č. 6/034/001/12 na výše uvedenou zakázku

Termín: 21. 02. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č.6/034/001/12 a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih.

Termín: 27. 02. 2012

1864/40  
74P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Oprava chodníku ul. Čujkovova-jih“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 04.12 na provedení
 stavebních prací „Oprava chodníku ul. Čujkovova-jih“ 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 s úpravou

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bohuslav Zdráhala,  odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komise ve složení
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

náhradníci členů                  
     
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb
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3. Mgr. Jan Dohnal, člen rady 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 04.12

Termín: 31. 03. 2012

1865/40  
75P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Oprava komunikace III. třídy ul. Horní 5 - 27, Jubilejní 100 - 106“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 03.12 na provedení
 stavebních prací „Oprava komunikace III. třídy ul. Horní 5 - 27, Jubilejní 100 - 106“ 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 s úpravou

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bohuslav Zdráhala,  odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komise ve složení
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

náhradníci členů                  
     
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Mgr. Jan Dohnal, člen rady 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 03.12

Termín: 31. 03. 2012

1866/40  
76P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava chodníku Břustkova, O.-Výškovice"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 06.12 k provedení
stavebních prací "Oprava chodníku Břustkova, O.-Výškovice“ 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

jmenuje

26 z 30



komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bohuslav Zdráhala, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 06.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 29. 03. 2012

1867/40  
77P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava komunikace Břustkova, O.-Výškovice"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 05.12 k provedení
stavebních prací "Oprava komunikace Břustkova, O.-Výškovice“ 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

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bohuslav Zdráhala, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 05.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
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Termín: 29. 03. 2012

1868/40  
78P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
III. a IV. 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-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2011 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2011 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2011 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace,
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

1869/40  
80P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-
Zábřeh"

Rada městského obvodu

vylučuje

ITP s.r.o. se sídlem  Zlín, U Tescomy 252, PSČ 760 01,  IČ 49434730  z důvodů uvedených v
důvodové zprávě

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 01.12 k provedení stavebních prací "Zateplení střechy Karpatská 2857/20,
Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem PUR-IZOLACE s. r. o., se sídlem Litoměřice, Křižíkova 3, PSČ 412 01, IČ
44227744, za nabídkovou cenu:
1 026  631,- Kč  bez DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh"

Termín: 23. 02. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh"  a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 10. 03. 2012
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

36 Žádost spol. KIMEX NOVA s.r.o o  zrušení inflační doložky v nájemní smlouvě

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost společnosti KIMEX NOVA s.r.o., se sídlem Mitrovická 37, Paskov  o zrušení inflační doložky v
nájemní smlouvě č. 2/b/014/795/05 uzavřené dne 14.12.2005 na pronájem  nebytových prostor
 na ulici Horní 55/1492 v Ostravě - Hrabůvce

rozhodla

nezrušit inflační doložku v nájemní smlouvě č. 2/b/014/795/05 ze dne 14.12.2005 uzavřenou se
společností KIMEX NOVA s.r.o. , se sídlem Mitrovická 37, Paskov na pronájem nebytových prostor
 na ulici Horní 55/1492 v Ostravě - Hrabůvce
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