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Přehled usnesení 41. schůze Rady městského obvodu, ze dne 1. 3. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1870/41. 1. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1871/41. 2. Vyhodnocení vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.2011-31.12.2011 (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

1872/41. 4. Pronájem volného místa v krytém stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1873/41. 5. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1874/41. 6. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1875/41. 7. Souhlas zřizovatele s přijetím  finanční podpory na projekt MŠ A. Gavlase 12A "Větrník" (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1876/41. 8. Stanovisko zřizovatele k výuce v cizím jazyce u Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková
organizace (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1877/41. 9. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1878/41. 10. Odpis nerealizované projektové dokumentace (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1879/41. 11. Dodatek ke smlouvě o dílo (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1880/41. 12. Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1881/41. 13. Odpis pohledávky po zemřelém (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1882/41. 14. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1883/41. 15. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1884/41. 16. Pronájem bytu výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1885/41. 17. Ukončení výpůjčky v objektu na ul. Lužická 4 v Ostravě - Výškovicích (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1886/41. 18. Uzavření smouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1887/41. 19. Uzavření splátkového kalendáře (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1888/41. 20. Výpověď z nájmu bytu, pronájem malometrážního bytu, zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu dohodou (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

1889/41. 21. Zadání vypracování odborného znaleckého posudku (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1890/41. 22. Žádost o revokaci části usnesení č. 0245/8 ze dne 08.12.2011 ZMOb Ostrava-Jih (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1891/41. 23. Žádost o uzavření nájemní smlouvy po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1892/41. 24. Žádost spol. KIMEX NOVA s.r.o o  zrušení inflační doložky v nájemní smlouvě (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1893/41. 25. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1894/41. 26. Pronájem nebytových prostor v objektu G - Centra na ul. Čujkovova 40a v Ostravě - Zábřehu (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1895/41. 27. Rozšíření účelu pronájmu v nebytovém prostoru v objektu na ul. Tlapákova v Ostravě - Hrabůvce (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

1896/41. 28. Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1897/41. 29. Prodej pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1898/41. 30. Pronájem pozemku  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1899/41. 31. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1900/41. 32. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1901/41. 33. Souhlas s kácením dřevin a keřů na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, k.ú. Hrabůvka, k.ú. Dubina u
Ostravy a k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1902/41. 34. Souhlas s vybudováním příjezdu k rodinnému domu na ulici U Staré školy 5, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

1903/41. 35. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Dubina u
Ostravy, lokalita ul. Plzeňská x ul. Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1904/41. 36. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Charvátská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1905/41. 37. Stanovisko k nabídce na odkoupení Domu zahrádkářů v Ostravě-Zábřehu (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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1906/41. 38. Stanovisko k požadavku manželů Jaroslava a Lenky Třešňákových ve věci odstranění ŽB konstrukcí z
pronajatého pozemku (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1907/41. 39. Ukončení  pronájmů a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1908/41. 40. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

1909/41. 41. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

1910/41. 42. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

1911/41. 43. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Hrabůvka, ulice Provaznická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1912/41. 44. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Výškovice u Ostravy, ulice Výškovická (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

1913/41. 45. Vypořádání práv a povinností k budoucímu prodeji 1 byt. jednotky s podílem na zast. poz. č. pop. 1440, ul.
Klegova č. or. 21 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1914/41. 46. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 9,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1915/41. 47. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova x Horní (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1916/41. 48. Zveřejnění záměru na prodej pozemku a stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul.
Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1917/41. 49. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.  Edisonova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1918/41. 50. Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků v městském obvodě Ostrava - Jih (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1919/41. 51. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1920/41. 52. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1921/41. 53. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1922/41. 54. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1923/41. 55. Žádost o umístění reklamního pylonu v rámci realizace investičního záměru „Modernizace kina Luna“ -
variantní návrh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1924/41. 56P. Dodatky ke smlouvám z důvodu přenesené daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1925/41. 57P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B části
II. Zásad) - Periodické ověřování bytových vodměrů TUV a SV (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

1926/41. 58P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II Zásad) - projekt "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 21"
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1927/41. 59. Odložení materiálů materiálů č. 59 P - 62 P (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1928/41. OR Revokace usn. č. 1855/40 ze dne 16. 2. 2012 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1929/41. OR Ukládací část pro zpracovatele materiálů do rady (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1930/41. 63P. 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. a Majetkové správy Ostrava-Jih, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

staženo 3. Prominutí smluvní pokuty s příslušenstvím za pronájem nebytového prostoru (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1870/41.  
1

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  a
Horní  v Ostravě-Hrabůvce a na ulici Horymírova v Ostravě-Zábřehu  na dobu určitou dle důvodové
zprávy

Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 7
B. E., bytem Provaznická 82, Ostrava-Hrabůvka
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Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 50
Č. A., bytem Mitušova 47, Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 57
H. F., bytem Zimmlerova 54, Ostrava-Zábřeh

Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 13
Ing. D. J., bytem Mitušova 27, Ostrava-Hrabůvka

1871/41.  
2

Vyhodnocení vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.2011-31.12.2011

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.-31.12.2011

1872/41.  
4

Pronájem volného místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č 36, PP na ul. Vl. Vlasákové panu J.
M. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH

1873/41.  
5

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 31, box č. 38, PP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní L. U., dle důvodové
zprávy

rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v :
- PO 32, box č. 03, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan L. V.,

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.

1874/41.  
6

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

Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 37 770,- Kč nábytek do třídy MŠ od firmy Ing. Taťany Simaové - PLISKA,
Ostrava

Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 5 000,- Kč od Mgr. I. Krajdla Ostrava-Výškovice na přikrývky pro děti MŠ.

1875/41.  
7

Souhlas zřizovatele s přijetím  finanční podpory na projekt MŠ A. Gavlase 12A "Větrník"

Rada městského obvodu

souhlasí

s přijetím finanční podpory z rozpočtu Statutárního města Ostravy, z Fondu  pro děti ohrožené
znečištěním ovzduší v maximální výši 133.500 Kč a s realizací projektu Mateřské školy Ostrava-
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Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace  "Větrník" dle důvodové zprávy

1876/41.  
8

Stanovisko zřizovatele k výuce v cizím jazyce u Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvková organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s výukou některých předmětů v cizím jazyce u Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkové organizace od školního roku 2012/2013.

1877/41.  
9

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách

Rada městského obvodu

souhlasí

s místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, pro školní
rok 2012/2013, v mateřských školách zřizených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

1878/41.  
10

Odpis nerealizované projektové dokumentace

Rada městského obvodu

schvaluje

odpis z účtu 042 110 nerealizované  projektové dokumentace v celkové výši Kč 83 000,-

1879/41.  
11

Dodatek ke smlouvě o dílo

Rada městského obvodu

rozhodla

s účinností od 1.3.2012 o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 4/032/94/08 se společností
MW-DIAS, spol.s.r.o., IČ: 25368907 se sídlem Těrlicko, Horní Těrlicko 443, na poskytování
úklidových prací a služeb, dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr.Karla Sibinského k podpisu dodatku

1880/41.  
12

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- po panu J. P. a paní L. P., za pronájem bytu na ul. Výškovická 508/178, Ostrava-Výškovice, ve
výši 139 916 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 3 246 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z
vyúčtování služeb, ve výši 17 106,90 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 6 980 Kč za náklady
řízení,
- po panu J. Č. a paní N. Č., za pronájem bytu na ul. M. Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, ve výši 154
321 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 2 288 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování
služeb, ve výši 8 370 Kč za náklady řízení,
- po panu J. K., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, ve výši 28 408 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 1 672 Kč za náklady řízení,
- po paní J. A., za pronájem bytu na ul. Letecká 587/32, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 97 011 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 6 164 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb, ve
výši 2 587,50 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 5 298 Kč za náklady řízení,
- po paní A. P., za pronájem bytu na ul. V. Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, ve výši 122 937 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 21 324 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb,
ve výši 53 289 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 9 114 Kč za náklady řízení,
- po paní M. K. a panu K. V. za pronájem nebytových prostor na ul. Volgogradská 2558/28,
Ostrava-Zábřeh, ve výši 1 950 Kč s příslušenstvím za část nájemného, ve výši 33 832,10 Kč s
příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb  a ve výši 2 164 Kč za náklady řízení, dle
důvodové zprávy
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doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

1881/41.  
13

Odpis pohledávky po zemřelém

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:

- po panu J. K., za pronájem bytu na ul. V. Jiřikovského 145/40, Ostrava-Dubina, ve výši 21
139,60 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 848 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

1882/41.  
14

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení
- paní A. F. za byt č. 11 na ul. Dr. Šavrdy 3011/8, Ostrava-Bělský Les, ve výši 60 %, tj. 2 750 Kč,
dle důvodové zprávy

1883/41.  
15

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení
- paní Ing. B. P. za byt č. 10 na ul. Volgogradská 2436/143, Ostrava-Zábřeh, ve výši 50 %, tj. 17
150 Kč, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

1884/41.  
16

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Rodimcevova 25, 1+2, standard, č. b. 4
K. A., J. Brabce 39/2871, Moravská Ostrava

Vaňkova 52, 1+3, standard, č. b. 15
G. A., Krakovská 22

Výškovická 153, 1+3, standard, č. b. 23
S. V., Břustkova 29 a S. M., Břustkova 29

II.

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

V. Košaře 3, 0+1, standard, č. b. 18
K. J., Z. Vavříka 9

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 75
Z. D., Horní 3
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Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 79
R. M., Horní 3

Čujkovova 32,1+1, standard, č. b. 92
H. N., Horní 3

III.

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

Jubilejní 46, 1+1, standard, č. b. 1
M. P., Jugoslávská 37

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 55
M. S., Volgogradská 61

V. Košaře 1, 0+1, standard, č. b. 33
G. L., V. Vlasákové 4

Jedličkova 8, 1+1, standard, č. b. 13
M. J., V. Vlasákové 19

Výškovická 151, 0+1, standard, č. b. 49
P. M., M. Kopeckého 10/515, Ostrava-Poruba

Jubilejní 62, 1+2, standard, č. b. 6
K. V., Jubilejní 101 a K. A., Jubilejní 101

Jubilejní 62, 1+2, standard, č. b. 10
Bc. Ř. M., DiS., Písečná 4

Jižní 7, 1+2, standard, č. b. 11
S. M., Svazácká 17

rozhodla

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

2) o neuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 o vel. 1+1, standard,  na ul. Edisonova 5A, se
žádným ze zúčastněných uchazečů a o opakoveném zveřejnění oznámení o pronájmu tohoto bytu
výběrovým řízením za smluvní nájemné, dle důvodové zprávy

1885/41.  
17

Ukončení výpůjčky v objektu na ul. Lužická 4 v Ostravě - Výškovicích

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení výpůjčky objektu na ul. Lužická 4 v Ostravě - Výškovicích s vypůjčitelem  příspěvkovou
organizací Majetková správa Ostrava-Jih, IČ: 66739331, se sídlem Provaznická 62, Ostrava-
Hrabůvka, dohodou ke dni 31.3.2012  dle důvodové zprávy

zmocňuje

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

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Lužická 4/591 v Ostravě -
Výškovicích, o výměře 251,82 m2, bez určení účelu užívání a bez stanovení minimální výše
nájemného, dle důvodové zprávy

1886/41.  
18

Uzavření smouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

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

B. D., Čujkovova 7, č. b. 7
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B. L., Čujkovova 23, č. b. 42
B. A., Plzeňská 10, č. b. 31
D. R., Čujkovova 32, č. b. 48
D. J., Volgogradská 26, č. b. 9
F. P., Volgogradská 18, č. b. 11
H. M., Čujkovova 7, č. b. 5
H. R., Čujkovova 32, č. b. 58
I. J., Čujkovova 7, č. b. 3
J. J., Volgogradská 28, č. b. 6
K. P., Čujkovova 32, č. b. 34
K. M., Volgogradská 86, č. b. 3
M. I., Jugoslávská 20, č. b. 15
M. M., Čujkovova 23, č. b. 92
M. M., Averinova 2, č. b. 6
M. P., Volgogradská 128, č. b. 7
N. D. a N. M., Václava Košaře 4, č. b. 59
N. J., Čujkovova 32, č. b. 44
N. L., U Studia 1, č. b. 12
O. K., Volgogradská 18, č. b. 3
P. D., Čujkovova 13, č. b. 4
P. J., Jugoslávská 20, č. b. 22
P. P., Břenkova 7, č. b. 15
P. T., Petruškova 16, č. b.  15
S. M., Tylova 4, č. b. 27
S. M., Horymírova 14, č. b. 17
S. M., Abramovova 16, č. b. 5
S. R., Jubilejní 6, č. b. 2
S. P., Markova 16, č. b. 7
S. K., Vologradská 90, č. b. 2
U. a U. R., Horymírova 4, č. b. 38

II.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou - 6 měsíců, dle důvodové zprávy

Č. K., Plzeňská 8, č. b. 6

III.
o neuzavření smlouvy k nájmu bytu a trvá na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

B. S., Čujkovova 23, č. b. 36

IV.
o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu v objektu na ul. 29. dubna 33 v Ostravě-Výškovicích
na dobu určitou - 12 měsíců, dle důvodové zprávy

V. V., 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice

1887/41.  
19

Uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření splátkového kalendáře s paní Renátou Fialovou, trvale bytem Volgogradská 2397/96,
Ostrava-Zábřeh, na úhradu poplatku z prodlení z dlužného nájemného a služeb s nájmem
spojených z bytu č. 5, o vel. 2+1, standard, na ul. Volgogradská 2397/96, Ostrava-Zábřeh, ve výši
7 085 Kč, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 500 Kč, po dobu 14 měsíců počínaje
měsícem březnem 2012, poslední 15. splátka je stanovena ve výši 85 Kč , dle důvodové zprávy

1888/41.  
20

Výpověď z nájmu bytu, pronájem malometrážního bytu, zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu
dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

F. F., Volgogradská 20 a Forstová Petra, nar. 12.01.1978, Volgogradská 20, č. b. 9
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K. L., Čujkovova 32, č. b. 35

II.

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

Jubilejní 40, standard, 0+1, č. b. 6
B. Y., Edisonova 31

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

B. Y., Edisonova 31, č. b. 1

III.

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

V. A., Zlepšovatelů 42, č. b. 6

IV.

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

N. V., Čujkovova 31, č. b. 91

1889/41.  
21

Zadání vypracování odborného znaleckého posudku

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání vypracování odborného znaleckého posudku ve věci reklamace funkčnosti topení,
klimatizace a vzduchotechniky v nadstavbě budovy "A" Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih
odborným znalcem, dle důvodové zprávy.

ukládá

místostarostovi Ing. Laukovi zajistit soudního znalce.

1890/41.  
22

Žádost o revokaci části usnesení č. 0245/8 ze dne 08.12.2011 ZMOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

písemnou žádost pana O. B. o revokaci části usnesení č. 0245/8 ze dne 08.12.2011, kterým
zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo o prominutí poplatku z prodlení za pozdní úhradu
nájemného  a služeb s nájmem spojených z bytu č. 9, na ul. Klegova 1030/40, Ostrava-Hrabůvka,
ve výši 30 % z částky 127 550 Kč, tj. 38 265 Kč, dle důvodové zprávy

revokuje

své usnesení č. 1578/34 ze dne 01. 12. 2011

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení panu O. B. za byt na ul. Klegova 40, Ostrava-Hrabůvka, v plné
výši, tj. ve výši 127 550 Kč

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu revokovat své usnesení č. 0245/8 ze dne 08.12.2011 a
rozhodnout o prominutí poplatku z prodlení za byt na ul. Klegova 40, Ostrava-Hrabůvka ve výši
127 550 Kč

1891/41.  
23

Žádost o uzavření nájemní smlouvy po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

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

Bohumíra Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 49
Ch. N., Bohumíra Četyny 2, Ostrava-Bělský Les

1892/41.  
24

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

1893/41.  
25

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů, dle důvodové zprávy

1)
M. D.
M. D.
Jana Škody 9, Ostrava-Dubina

N. B.
Jana Škody 1, Ostrava-Dubina

2)
L. H.
Petruškova 16, Ostrava-Zábřeh

J. P.
Tarnavova 6, Ostrava-Zábřeh

3)
A. K.
Čujkovova 17, Ostrava-Zábřeh

Y. B.
Sologubova 17, Ostrava-Zábřeh

1894/41.  
26

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytové prostory  o  výměře 95,27 m2 v objektu G. Centra na ul. Čujkovova 40a v
Ostravě - Zábřehu panu J. V., bytem Mitrovická 142/152., Ostrava - Stará Bělá, IČ: 68944314, za
účelem zřízení a provozování kadeřnictví na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výši
nájemného 1050 Kč/m2/rok

1895/41.  
27

Rozšíření účelu pronájmu v nebytovém prostoru v objektu na ul. Tlapákova v Ostravě - Hrabůvce

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozšířením účelu pronájmu v nebytovém prostoru v objektu na ul. Tlapákova 11  v Ostravě -
Hrabůvce o poskytování služby kursových sázek prostřednictvím počítačové sestavy sázkové
kanceláře MAXI - TIP a.s. společnosti PARIS STATEX s.r.o., se sídlem Bieblova 7, Ostrava 1
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zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského  k podpisu dodatku  nájemní smlouvy

1896/41.  
28

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s navýšením hodnoty předaného nemovitého majetku níže uvedeným příspěvkovým organizacím a
to:
Mateřské škole Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci,
Mateřské škole Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci,
Základní škola a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci,
Základní škole Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci

a

bere na vědomí

navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku, které provedla:
Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace a
Základní škola Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace z vlastních finančních
prostředků, dle důvodové zprávy.

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině ze
dne 8.3.2012 příspěvkové organizaci:
Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace,
Mateřská škola Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace,
Základní škola Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace,
Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace a
Základní škola Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy.

1897/41.  
29

Prodej pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem  pozemku  st.p.č. 101/72 zastavěná plocha o výměře 1.306 m2 v k.ú. Dubina u
Ostravy, vzniklý dle geometrického plánu č. 365-323/2011 ze dne 17.01.2012 sloučením částí
pozemku p.p.č. 101/1 označeného jako díl b) o výměře 1.020 m2 a částí pozemku p.p.č. 101/31
označeného jako díl e) o výměře 286 m2 a s prodejem pozemku p.p.č. 101/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 3.157 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, dle téhož geometrického plánu
vzniklý sloučením části pozemku p.p.č. 101/1 označeného jako díl a) o výměře 2.497 m2 a částí
pozemku p.p.č. 101/31 označeného jako díl g) o výměře 660 m2, do vlastnictví společnosti HVB
Leasing Czech Republic s.r.o., IČ 62917188, se sídlem Praha 5, Smíchov, Radlická 14/3201, za
celkovou kupní cenu ve výši  5.518.100,- Kč,  za podmínky úhrady správního poplatku  ve výši
1.000,- Kč a nákladů za vypracování ocenění nemovitosti ve výši 7.890,- Kč

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčených pozemků

1898/41.  
30

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 154/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.ú.
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Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, manželům Bc. J. a Mgr. R. M., oba bytem Vlasty Vlasákové 21, Ostrava –
Bělský Les, za účelem zřízení a užívání příjezdu a přístupu s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

1899/41.  
31

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

Rada městského obvodu

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 (včetně patrové
garáže) v cizím vlastnictví na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu 45,-
Kč/m2/rok:

1)    pozemek parc.č.st. 931, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova,
panu K. H.i, bytem Plzeňská 1565/13, Ostrava-Hrabůvka;
2)    pozemek parc.č.st. 1153, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Plavecká,
panu T. F., bytem Korandova 1143/4, Ostrava-Stará Bělá;
3)    ½ pozemku parc.č.st. 2970/14, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova, panu M. O., bytem Mjr. Nováka 1264/33, Ostrava-Hrabůvka

1900/41.  
32

Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby příjezdové komunikace ze zámkové dlažby o rozloze 12 x
3,4 m na pozemek 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,
která bude sloužit jako příjezd k parkovacím stáním

a

rozhodla

uzavřít se staviteli -  JUDr. J. V., bytem Tarnavova 13, Ostrava – Zábřeh, M. K., bytem Tarnavova
15, Ostrava – Zábřeh, Š. K., bytem Tarnavova 11, Ostrava – Zábřeh, J. N., bytem Tarnavova 13,
Ostrava – Zábřeh a  M. Ž., bytem Tarnavova 15, Ostrava – Zábřeh, smlouvu o právu provést
stavbu  příjezdové komunikace ze zámkové dlažby o rozloze 12 x 3,4 m na dotčeném pozemku,
která bude sloužit jako příjezd k parkovacím stáním,  za podmínky, že stavba bude po dokončení
bezúplatně převedena do majetku obce

1901/41.  
33

Souhlas s kácením dřevin a keřů na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, k.ú. Hrabůvka, k.ú.
Dubina u Ostravy a k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

vydává

souhlas s kácením  cca 123 ks stromů a keřů o rozloze cca 40 m2 na pozemcích  v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, k.ú. Hrabůvka, k.ú. Dubina u Ostravy a k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, uvedených v Příloze č. 1 a
provedením náhradní výsadby  v rámci akce "Izolační zeleň města Ostrava - projekt 02" pro
investora - statutární město Ostrava, IČ: 00845451, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava

a

zmocňuje

vyřízením tohoto kácení odbor hospodářské správy magistrátu města Ostravy

1902/41.  
34

Souhlas s vybudováním příjezdu k rodinnému domu na ulici U Staré školy 5, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

s vybudováním příjezdu k rodinnému domu na ulici U staré školy 5, Ostrava-Hrabůvka, napojením
příjezdu z pozemku poz.parc.č. 274/1 ve vlastnictví P. K., bytem Výškovická 106, Ostrava-Zábřeh,
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na stávající komunikaci na pozemku poz.parc.č. 275, vše v k.ú. Hrabůvka,

rozhodla

1) změnit účel nájmu části pronajatého pozemku poz.parc.č. 275 v k.ú. Hrabůvka, kterou užívá na
základě nájemní smlouvy č. 7/014/1911/08/Bie ze dne 20.11.2008 P. K., bytem Výškovická 106,
Ostrava-Zábřeh, a to části o velikosti 7 m2, kde se mění účel nájmu na zřízení a zajištění příjezdu k
rodinnému domu, a uzavřít s žadatelem smlouvu o právu provést stavbu příjezdu k rodinnému
domu,
2) zvýšit nájemné za pronájem 7 m2 pozemku na 45 Kč/m2/rok.

1903/41.  
35

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú.
Dubina u Ostravy, lokalita ul. Plzeňská x ul. Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Dopravní kamerový systém, křižovatka Plzeňská x
Horní (uzel 3101 a 3073)“ na pozemcích parc.č. 249 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č. 273 ostatní
plocha-jiná plocha a parc.č. 274 ostatní plocha-zeleň, v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Plzeňská
x ul. Horní, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění podzemního kabelového vedení optických a metalických kabelů
 přes parc.č. 249, parc.č. 273 a parc.č. 274 v celkové délce 98 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky parc.č. 249 ostatní plocha-jiná
plocha, parc.č. 273 ostatní plocha-jiná plocha a parc.č. 274 ostatní plocha-zeleň, v k.ú. Dubina u
Ostravy, lokalita ul. Plzeňská x ul. Horní, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění  podzemního kabelového vedení
optických a metalických kabelů přes parc.č. 249, parc.č. 273 a parc.č. 274 v celkové délce 98 bm,
pro pro společnost OVANET a.s., IČ: 25857568, se sídlem Ostrava – Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ
702 00, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 500 Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 600 Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání  stavby „Dopravní kamerový systém, křižovatka Plzeňská x Horní (uzel 3101
a 3073)“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „Dopravní
kamerový systém, křižovatka Plzeňská x Horní (uzel 3101 a 3073)“

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností OVANET a.s., IČ: 25857568, se sídlem
Ostrava – Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

1904/41.  
36

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Kanalizační přípojky pro rodinný dům“ na pozemku
parc.č. 793/245 ostatní plocha - zeleň, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská, který je v
majetku Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
umístění splaškové kanalizační přípojky v délce 25 bm pro rodinný dům č.p./č.e. 113/1 na
pozemku p.č. 449/1 zastavěná plocha a nádvoří

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek parc.č. 793/245 ostatní plocha -
zeleň, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská, který je v majetku Statutárního města Ostravy
- svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění  „splaškové kanalizační přípojky“
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přes parc.č. 793/245 v délce 25 bm, pro vlastníka rodinného domu paní Dagmar Mikulovou, bytem
Charvátská 113/1, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 400 Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 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 „Kanalizační přípojky pro rodinný dům“  
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „Kanalizační
přípojky pro rodinný dům“

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s paní Dagmar Mikulovou, bytem Charvátská 113/1,
Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

1905/41.  
37

Stanovisko k nabídce na odkoupení Domu zahrádkářů v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s odkoupením Domu zahrádkářů - budovy bez čp. na pozemku parc.č.st. 5005 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ulice Česká 10a, za nabídkovou cenu 3,600.000 Kč.

souhlasí

s nabytím nemovitosti darem a zřízením věcného břemene k užívání.

1906/41.  
38

Stanovisko k požadavku manželů Jaroslava a Lenky Třešňákových ve věci odstranění ŽB
konstrukcí z pronajatého pozemku

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět požadavku manželů Jaroslava a Lenky Třešňákových, bytem Třebízského 3020, Teplice
na úhradu prací spojených s odstraněním želozobetonových konstrukcí na pronajatých pozemcích
parc. č. 101/1 a parc. č. 101/31 v k.ú. Dubina u Ostravy ve výši 1,632.993 Kč.

1907/41.  
39

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

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

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

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

rozhodla

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

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

c) zveřejnit záměr na pronájemčásti pozemku st.p.č. 325/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
 o výměře 6 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy-svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem provozování stávajícího prodejního
stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

1908/41.  
40

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při
Hůře

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení pronájmu pozemku st.p.č.  6301 zastavěná plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, manželům Z. a I. I., oba  bytem Svazácká10, Ostrava – Zábřeh, dle Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 2/a/014/1779/07/Ulr. ze dne  08.10.2007, z důvodu prodeje stavby na pozemku
dnem 4.12.2011

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6301 zastavěná plocha o výměře 13 m2  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený
městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání stavby zahradní chatky, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

1909/41.  
41

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 458/38 zahrada o výměře 193 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, paní A. Š., bytem Krokova 10, Ostrava – Zábřeh, dle Smlouvy o nájmu nemovitosti č.
2/a/014/1763/07 ze dne 08.10.2007, dohodou dnem 29.2.2012

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/38 zahrada o výměře 193 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem užívání jako zahrádky, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou

1910/41.  
42

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení pronájmu části pozemku p.p.č.  287/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12
m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, panu J. T., bytem Zimmlerova 47, Ostrava – Zábřeh, dle Smlouvy o
nájmu nemovitosti č. 7/014/0653/10/Ulr. ze dne 14.09.2010, z důvodu prodeje stavby na
předmětu smlouvy dnem 29.2.2012

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 287/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy
– svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání parkovacího stání, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

1911/41.  
43

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Hrabůvka, ulice Provaznická

Rada městského obvodu
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rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 304/3 ostatní plocha – zeleň o výměře 23 m2, v k.ú.
Hrabůvka, ulice Provaznická, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání, panu Ing. V. P., bytem
Oblouková 31A/1399, 725 25 Polanka nad Odrou, dle smlouvy  č. 2/a/042/163/96/Se, dohodou
dnem 29.2.2012, dle důvodové zprávy

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č.  304/3 ostatní plocha – zeleň o výměře 23 m2,
v k.ú. Hrabůvka, ulice Provaznická, za účelem užívání parkovacího stání, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

1912/41.  
44

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Výškovice u Ostravy, ulice Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 793/292 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 10,5 m2
a části pozemku parc.č. 1092 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 2,5 m2, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ulice Výškovická, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání, paní D. V., bytem
Výškovická 636/194, 700 30 Ostrava – Výškovice, dle smlouvy  č. 7/014/77/09/Dzi, dohodou dnem
29.2.2012, dle důvodové zprávy

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/292 ostatní plocha – jiná plocha o výměře
10,5 m2 a části pozemku parc.č. 1092 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 2,5 m2, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ulice Výškovická, za účelem užívání parkovacího stání, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

1913/41.  
45

Vypořádání práv a povinností k budoucímu prodeji 1 byt. jednotky s podílem na zast. poz. č.
pop. 1440, ul. Klegova č. or. 21

Rada městského obvodu

bere na vědomí

že jediným nájemcem a budoucím kupujícím bytové jednotky č. 1440/04 v domě na ul. Klegova č.
21/1440 je Ing. M. Š., bytem Bystřinova 90/5, Ostrava-Hrabůvka a to na základě „Smlouvy o
vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po
rozvodu manželství“

1914/41.  
46

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 9,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2336 na pozemku parc. č. st. 3272 na ulici Kischova č.
o. 9 a pozemku parc. č. st. 3272 – 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. 2336 na
pozemku parc. č. st.  3272 na ulici Kischova č. or. 9 a pozemku parc. č. st. 3272  - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 219 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1915/41.  
47

Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova x Horní

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.p.č. 225/11 ostatní plocha – zeleň o výměře
27,5 m2 (5,5 x 5 m), ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeného Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú.  Hrabůvka, ul. Edisonova x Horní, dle důvodové zprávy
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a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k záměru prodeje části výše uvedené
nemovitosti, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v
k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova x Horní

1916/41.  
48

Zveřejnění záměru na prodej pozemku a stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Dubina u
Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.p.č. 101/21 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 2m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, oddělené geometrickým plánem č. 365/323/2011 ze dne
17.01.2012 a nově označené jako p.p.č. 101/77 ostatní plocha, ostatní komunikace,  ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví
k užívaným nemovitostem

a

doporučuje

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

a

rozhodla

vydat kladné stanovisko k prodeji části pozemku p.p.č. 101/30 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 30m2 v  k. ú. Dubina u Ostravy, geometrickým plánem č. 365/323/2011 ze dne
17.01.2012 oddělené a nově označené jako p.p.č. 101/76 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Dubina u Ostravy, ul. Horní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - nesvěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem

1917/41.  
49

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 215/13 ostatní plocha - zeleň o výměře 150
m2 (15x10 m), ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih,
v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

1918/41.  
50

Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků v městském obvodě Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků
p.p.č. 654/44 ostatní plocha–zeleň, p.p.č. 1431 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 793/281
ostatní plocha-zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy;  p.č. 71/135 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú.
Dubina u Ostravy;  ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřených Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem instalace 4 kusů nových plakátovacích ploch o celkové výměře 4 m2 (4 x
1m), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

nezveřejnit záměr na pronájem pozemků
p.p.č. 654/43 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 995/12 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad
Odrou; p.č. 101/33  ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 311/33 ostatní plocha-jiná plocha  v
k.ú. Hrabůvka

1919/41.  
51

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

Rada městského obvodu
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rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi v cizím vlastnictví:
1)    Pozemek parc.č.st. 1988/9, zast. pl. o výměře 26 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Kpt.
Vajdy;
2)    pozemek parc.č.st. 6187, zast. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Kpt.
Vajdy.

1920/41.  
52

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem  části pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. Gurťjevova,  ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno
městskému obvodu Ostrava - JIh, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou

1921/41.  
53

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem pozemku p.p.č. 654/67 ostatní plocha, sportoviště a rekreační
plocha   o výměře 39077 m2  včetně ochozů v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy – svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem pořádání
setkání klubu naděje, provozování trhů a pořádání zábavných a sportovních akcí

1922/41.  
54

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6514 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, za účelem užívání stavby zahradní chatky, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

1923/41.  
55

Žádost o umístění reklamního pylonu v rámci realizace investičního záměru „Modernizace kina
Luna“ - variantní návrh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku poz.parc.č. 654/80 v k.ú. Zábřeh nad Odrou na ulici
Výškovická, o velikosti 1 m2 za účelem umístění, realizace a provozování reklamního pylonu.

1924/41.  
56P

Dodatky ke smlouvám z důvodu přenesené daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatků k uvedeným smlouvám z důvodu aplikace přenesené daňové povinnosti na
příjemce zdanitelného plnění:
SoD č. 4/034/007/12  "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V.
Etapa, dům Jubilejní 68",
SoD č. 4/034/009/12 "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V.
Etapa, dům Jubilejní 66",
SoD č. 4/034/002/2012 "Komplexní zateplení domu vč. GO střechy, výměny oken a vstupních dveří
Vl. Vlasákové 964/19 a 965/21, Ostrava-Dubina",
SoD č. 4/034/008/2012 "Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh",
SoD č. 4/034/031/2011 "Rekonstrukce náměstí Generála Svobody",
SoD č. 4/034/028/11 "Komplexní zateplení domu V. Košaře 5",
SoD č. 4/034/033/2011 "Stavební úpravy podchodu Venuše",
SoD č. 4/034/045/11 "EKOTERMO - Ostrava Jih",
s jednotlivými zhotoviteli těchto zakázek
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bere na vědomí

skutečnost, že u staveb, které již byly dokončeny a jsou převzaty objednatelem, dojde k aplikaci
přenesené daňové povinnosti při fakturaci a odvodu daně bez uzavření dodatků k uvedeným
smlouvám:
SoD 4/034/018/2011 "Přístavba školních jídelen a učebny botaniky, ZŠ F. Formana, Ostrava-
Dubina",
SoD 4/034/038/11 "Likvidace tribuny v bývalém sportovním areálu na ul. Svazácká 1, Ostrava-
Zábřeh,
u jednotlivých zhotovitelů

zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatků

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrhy dodatků k uvedeným smlouvám

Termín: 23. 04. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrhy uvedených dodatků ke smlouvám a předat je k podpisu starostovi Městského
obvodu Ostrava-Jih

Termín: 30. 04. 2012

1925/41.  
57P

Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II. Zásad) - Periodické ověřování bytových vodměrů TUV a SV

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 13.12 k realizaci
"Periodické ověřování bytových vodoměrů TUV a SV" dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek,
pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném
znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Jitka Škutová, odbor investiční
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 13.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
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Termín: 26. 04. 2012

1926/41.  
58P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II Zásad) - projekt "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.
etapa, Edisonova 21"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 12.12 k poskytnutí služeb
projektu "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 21" 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. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

náhradníci členů
1. Ing. et Ing. Jiří Srba, člen rady obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 12.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 12. 04. 2012

1927/41.  
59

Odložení materiálů materiálů č. 59 P - 62 P

Rada městského obvodu

odkládá

materiály č. 59P - 62P, týkající se

59P -  Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava chodníků ul. Edisonova v úseku ul.
Závodní - ul. Letecká"

60P Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava chodníku ul. Plzeňská"

61P - Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava chodníku ul. Výškovická"

62P - Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava komunikace ul. Neklanova"

na příští schůzi rady
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1928/41.  
OR

Revokace usn. č. 1855/40 ze dne 16. 2. 2012

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 1855/40 ze dne 16. 2. 2012, týkající se materiálu Žádost o změnu usnesení ve věci
umístění reklam na objektech v rámci realizace investičního záměru "Modernizace kina Luna" -
variantní návrh

rozhodla

1) zveřejnit záměr na pronájem stěnových 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 2,5 m,

2) zveřejnit záměr na výpůjčku stěnových ploch budov na ulici Patrice Lumumby 2717/1 a
Výškovická 2651/113 v Ostravě-Zábřehu za účelem umístění reklamy s označením provozovny v
rozsahu:
1. z boční strany z ulice Kosmonautů nad nově vybudovaným vstupem do objektu, nasvětlená, o
velikosti 2,8 x 1,5 m.

1929/41.  
OR

Ukládací část pro zpracovatele materiálů do rady

Rada městského obvodu

ukládá

zpracovatelům materiálů - veřejných zakázek pro schůze rady, aby v důvodové zprávě byla vždy
uvedena částka, kterou je daná veřejná zakázka rozpočtově kryta

1930/41.  
63P

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. a Majetkové správy Ostrava-Jih, 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 IV. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace,
- za III. a IV. čtvrtletí roku 2011 Majetkové správy Ostrava-Jih, 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
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Tiskové opravy

TO Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou - oprava
usnesení č. 1834/40 ze dne 16.2.2012

Rada městského obvodu

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:
3)     pozemek parc.č.st. 2526, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, Oldřichu Janáčkovi, bytem Kyjevská 1227/6, Ostrava-Poruba
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