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Přehled usnesení 42. schůze Rady městského obvodu, ze dne 15. 3. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1931/42 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1932/42 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1933/42 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1934/42 4. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1935/42 5. Pronájem zastávkových přístřešků MHD za účelem umístění reklamních zařízení. (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1936/42 6. Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1937/42 7. Změna odpisového plánu na rok 2012 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1938/42 8. Pronájem volného místa v krytém stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1939/42 9. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1940/42 10. Úprava plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2012 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1941/42 11. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1942/42 12. Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita Fr. Formana x V. Jiříkovského (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

1943/42 13. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Hrabůvka,
ul. Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1944/42 14. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Jižní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1945/42 15. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Krasnoarmejců (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1946/42 16. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka,
ul. Mitušova (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1947/42 17. Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Výškovice
u Ostravy, lokalita ul. Koncová (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1948/42 18. Úprava smlouvy o nájmu nemovitisti v  k.ú. v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1949/42 19. Zrušení části usnesení a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na
pozemek v k. ú Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1950/42 20. Zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova - doplnění usnesení (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

1951/42 21. Dodatek ke Smlouvě o dodávce tepla, teplé vody, elektřiny a studené vody ze dne 20.6.2002 (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1952/42 22. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1953/42 23. Pronájem bytu výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1954/42 24. Pronájem garážového stání v obytném domě (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1955/42 25. Prošetření stížnosti paní Daniely Černé (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1956/42 26. Snížení nájemného nebytových prostor v objektu G - Centra na ul. Čujkovova 40a v Ostravě - Zábřehu (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

1957/42 27. Souhlas s podnájmem  v objektu na ul. Lužická 4 v Ostravě - Výškovicích (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1958/42 28. Souhlas s podnájmem části nebytového prostoru na ul. Volgogradská 98, O.-Zábřeh (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1959/42 29. Správa nebytových prostor na ul. Edisonova 84, O.-Hrabůvka (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1960/42 30. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1961/42 31. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1962/42 32. Výpověď z nájmu nebytového prostoru v obytném domě, zveřejnění záměru na pronájem (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1963/42 33. Výpůjčka nebytových prostor v objektu na ul. Provaznická 1244/62 v Ostravě - Hrabůvce (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1964/42 34. Zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu, pronájem náhradního bytu, uzavření smlouvy o ubytování (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1965/42 35. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)
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1966/42 36. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1967/42 37P. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta, Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1968/42 38P. Dodatky ke smlouvám z důvodu přenesené daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1969/42 39P. Rozsah spolufinancování nákladů na rekonstrukci domu Jubilejní 344/11, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1970/42 40P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad) k
výkonu  „Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technického dozoru investora" (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1971/42 41P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad)
„Výměna oken vč. meziokenních vložek v objektu č.p. 2633 ul. Volgogradská 2, Ostrava - Zábřeh“ (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1972/42 42P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B části
II. Zásad) - Demolice spojovacího krčku ul. 29. dubna 33/259, Ostrava-Výškovice (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1973/42 43P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad)
„Periodické ověřování bytových vodoměrů TUV a SV v O.-Zábřehu“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1974/42 45P. 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 chodníků ul. Edisonova v úseku ul. Závodní - ul. Letecká" (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1975/42 46P. 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 ul. Plzeňská" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

1976/42 47P. 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 ul. Výškovická" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

1977/42 48P. 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 ul. Neklanova" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

1978/42 49P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní 66, Ostrava-Hrabůvka
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1979/42 50P. 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)

1980/42 51P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Výměna oken obytných domů B. Václavka č. 19, 21 (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1981/42 OR Jmenování a odvolání členů komise pro životní prostředí a bytové komise (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1982/42 OR Podněty k revokaci usnesení rady městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

nepřijato 44P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a oddílu B části
II. Zásad) - "Koncepce statické dopravy v Městském obvodu Ostrava-Jih" (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1931/42  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Provaznická, tj. navýšení o 1 999 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 300 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 1 699 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 366 o 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 366 o 1 699 tis. Kč

1932/42  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se
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- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 6, § 3639, pol. 2322 o 43 tis. Kč
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 10 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2011)

- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5331 o 43 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5331, UZ 11 o 10 tis. Kč

1933/42  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol.6121, ORG 1042 o 191 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol.6121, ORG 1032 o 171 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol.6121, ORG 1031 o 20 tis. Kč

1934/42  
4

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 31, 0+1, I. kat., č.b. 1
L. K., Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

1935/42  
5

Pronájem zastávkových přístřešků MHD za účelem umístění reklamních zařízení.

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s čl. 6, odst. 7 OZV číslo 11/2000 Statutu města Ostravy a zákonem číslo 128/2000 Sb. o
obcích, obojí v platném znění, uzavřít smlouvu na pronájem zastávkových přístřešků MHD v
majetku Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, na ulici Dr. Martínka J.
Kotase - kruhový objezd, Hasičská, Provaznická, Místecká, Moravská, Plzeňská, Proskovická,
Výškovická, Rudná, Čujkovova, Dolní, U Studia, pozemek parc. č. 468/5, 468/1, 468/6, 477/6,
371/91,278/6, 278/17, 939/2, 936/9, 808/0, 936/9, 1/7, 936/12,198/3, 329/1,  v k. ú. Hrabůvka,
parc. č. 455/76, 455/120, 612/79, 1095/18, 4608/0, 1226/6, 1226/5, 1226/1, 654/28, 4636/0,
732/72 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, parc. č. 793/288, 793/246, 793/165, 793/164, 793/408, 740/4,
762/1 v k. ú. Výškovice u Ostravy,  za účelem umístění reklamních zařízení na dobu určitou 5 let
společnosti Woodman production, a. s., se sídlem Martinovská 3262/50, 723 00 Ostrava-Martinov.

Nájemné je stanoveno na částku 3.000,-- Kč/zastávkový přístřešek MHD/rok, roční nájemné - 33
zastávkových přístřešků MHD - činí 99.000,-- Kč + aktuální sazba DPH.

1936/42  
6

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 4 700,- Kč soubor knih pro školní knihovnu od Sdružení rodičů při ZŠ
Kosmonautů 13.

1937/42  
7

Změna odpisového plánu na rok 2012 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2012 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45,
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příspěvkové organizaci,  dle důvodové zprávy

1938/42  
8

Pronájem volného místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 03, PP na ul. Vl. Vlasákové panu J..P. 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH.

1939/42  
9

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. 42, PP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Z. B.,
- PO 31, box č. 46, PP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Ing. J. K.,
- PO 32, box č. 42, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan R. M.,
- PO 32, box č. 82, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan R. B.,
- PO 42, box č. 16, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan T. Š., dle důvodové
zprávy

rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 22, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce paní T. P.,
- PO 32, box č. 40, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan V. R.,
- PO 32, box č. 56, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní J. K, 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.

1940/42  
10

Úprava plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2012

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2012 dle předložené důvodové zprávy

1941/42  
11

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

rozhodla

nepronajmout část pozemku p.p.č. 311/47 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 6,5 m2, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Hrabůvka,
ul. Dr. Martínka, za účelem provozování novinového stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za cenu 10.000 Kč/rok, panu M. C., bytem Nádražní 2685/64, 702 00 Ostrava, za
podmínky estetizace novinového stánku

rozhodla

vypovědět nájemní smlouvu č. 2/a/014/791/05/Bie ze dne 8. 12. 2005 uzavřenou s nájemcem
panem M. C. ke dni  1. 5. 2012.

1942/42  
12

Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita Fr. Formana x V.
Jiříkovského

Rada městského obvodu

projednala
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žádost společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČ: 27787443, Spartakovců 6014/3, 708 00
Ostrava o vydání souhlasu vlastníka pozemků s kácením dřevin v rámci investiční akce SMO
„Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“ v k.ú. Dubina u Ostravy v rámci investiční akce
SMO „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“ v k.ú. Dubina u Ostravy

a

vydává

souhlas s kácením dřevin, a to maximálně 28 ks stromů  na pozemcích parc.č. 69/1 trvalý travní
porost, parc.č. 71/103 ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha a parc.č. 71/123 ostatní
plocha-jiná plocha, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřených
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za podmínky náhradní výsadby

a

zmocňuje

vyřízením tohoto kácení odbor hospodářské správy Magistrátu města Ostravy

1943/42  
13

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemekp.p.č. 354/14 ostatní plocha, zeleň v k. ú.
Hrabůvka, ul. Horní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění  stavby plynovodní přípojky  v délce cca 7 bm pod povrchem
dotčeného pozemku a za podmínky,  že povrchové úpravy zpevněného povrchu budou řešeny v
souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemekp.p.č. 354/14 ostatní plocha,
zeleň v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby plynovodní přípojky  v délce 7 bm pod povrchem
dotčeného pozemku,  pro A. Š., bytem Horymírova 14, Ostrava – Zábřeh, za úplatu 500,- Kč/bm
bez DPH ve zpevněné ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem přípojky, panem A. Š., bytem Horymírova
14, Ostrava – Zábřeh, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu
dle předloženého návrhu

1944/42  
14

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemkyp.p.č.  654/79 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1237/15 ostatní plocha,
silnice, p.p.č. 1237/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň a
p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jižní, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění  stavby
NTL plynovodu vč. přípojek a vymístění HUP  v rámci akce „REKO MS NTL Ostrava, ul. Jižní“ v
délce cca 664 pod povrchem dotčených pozemků a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných
povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací
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odboru dopravy a KS

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky  p.p.č.  654/79 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1237/15 ostatní
plocha, silnice, p.p.č. 1237/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1237/18 ostatní plocha,
zeleň a p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby
NTL plynovodu vč. přípojek a vymístění HUP  v rámci akce „REKO MS NTL Ostrava, ul. Jižní“  v
délce cca 664 pod povrchem dotčených pozemků,  pro SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava,
Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve
zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč bez DPH v ostatní ploše

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

a

souhlasí

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

1945/42  
15

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č.  654/40 ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 654/69 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/70 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 654/72 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/73 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 654/74 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/75 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/77 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/78
ostatní plocha, ostatní komunikace  a  p.p.č. 654/79 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Krasnoarmejců, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění  stavby NTL plynovodu vč. přípojek v rámci
akce „REKO MS NTL Ostrava, ul. Krasnoarmejců“ v délce cca 962 bm pod povrchem dotčených
pozemků a za podmínky,  že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace)
budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky  p.p.č.  654/40 ostatní plocha,
jiná plocha, p.p.č. 654/69 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/70 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 654/72 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/73 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 654/74 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/75 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/77 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/78
ostatní plocha, ostatní komunikace  a  p.p.č. 654/79 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby NTL plynovodu vč. přípojek v rámci akce „REKO MS NTL
Ostrava, ul. Krasnoarmejců“ v délce cca 962 bm pod povrchem dotčených pozemků,  pro SMP Net,
s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961, za úplatu 600,-
Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč bez DPH v ostatní ploše

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

a
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souhlasí

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

1946/42  
16

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích p.p.č. 340/35 ostatní plocha - ostatní
komunikace, p.p.č. 342/4 ostatní plocha – zeleň, v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova, které jsou v
majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění
stavby „Vodovodní přípojky pro bytový dům - 11 BJ“ přes p.p.č. 340/35 a p.p.č. 342/4 v celkové
délce 16 bm, jako samostatné vodovodní přípojky pro  bytový dům v Ostravě – Hrabůvce,
Mitušova č.p./č.e. 899/7 na pozemku p.č.st. 1357 zastavěná plocha a nádvoří za podmínky, že
realizace přípojky pod chodníkem ze zámkové dlažby a částí komunikace bude provedena
navrtávacím pásem a po ukončení prací se terén uvede do původního stavu

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky  p.p.č. 340/35 ostatní plocha -
ostatní komunikace a p.p.č. 342/4 ostatní plocha – zeleň, v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova, které jsou
v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
umístění vodovodní přípojky přes p.p.č.  340/35 a p.p.č. 342/4 v celkové délce 16 bm, pro
vlastníka bytového domu firmu KALPA s.r.o., IČ: 25837885, se sídlem Praha 10, Strašnice,
Třebohostická 564/9, PSČ 100 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 „Vodovodní přípojky pro bytový dům - 11 BJ“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „Vodovodní
přípojky pro bytový dům - 11 BJ“

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s firmou KALPA s.r.o., IČ: 25837885, se sídlem Praha 10,
Strašnice, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

1947/42  
17

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Ostrava, Koncová, Sýkorová, NN“ na pozemcích parc.č.
841/1 trvalý travní porost a parc.č. 841/4 zahrada, v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul.
Koncová, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava -
Jih, za účelem umístění podzemního kabelového vedení NN přes parc.č. 841/1 a parc.č. 841/4 o
výměře 30 bm vč. umístění přípojkové skříně SS 100

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích parc.č. 841/1 trvalý travní
porost a parc.č. 841/4 zahrada, v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Koncová, které jsou v
majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
umístění  podzemního kabelového vedení NN přes parc.č. 841/1 a parc.č. 841/4 o výměře 30 bm
vč. umístění nové přípojkové skříně SS 100, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě plné moci
společností NOVPRO FM, s.r.o., IČ: 28633504, se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, za
úplatu:
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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 „Ostrava, Koncová, Sýkorová, NN“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „Ostrava,
Koncová, Sýkorová, NN“

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

1948/42  
18

Úprava smlouvy o nájmu nemovitisti v  k.ú. v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská

Rada městského obvodu

souhlasí

s úpravou Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/777/10/Ulr.  ze dne 13.10.2010, uzavřené s
manželi M. a Mgr. T. R., bytem Karpatská 34, Ostrava - Zábřeh,  za účelem zřízení a užívání 2
parkovacích stání na části pozemku p.p.č. 706/1 ostatní plocha o výměře  24 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, a prodloužením doby  v  čl. VIII odst. 1 písm d)  o dalších 18 měsíců

a

rozhodla

uzavřít dotatek k uvedené smluvě o nájmu nemovitosti

1949/42  
19

Zrušení části usnesení a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene  na pozemek v k. ú Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 1735/38 ze dne 19.1.2012, kterým v bodě B) rozhodla o zřízení věcného břemene
dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 154/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění plynovodní přípojky v délce 1 bm pro společnost SMP Net,
s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961, za úplatu 300,-
Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 400,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek  p.p.č. 154/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy- svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění plynovodní přípojky v délce
1 bm  pro manžele Bc. Jakuba a Mgr. Renáty Mastíkovy, oba bytem Vlasty Vlasákové 21, Ostrava
– Bělský Les, za úplatu 400,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 500,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné
 ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníky plynové přípojky - s manželi Bc. Jakubem a
Mgr. Renátou Mastíkovými, oba bytem Vlasty Vlasákové 21, Ostrava – Bělský Les,  smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu
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1950/42  
20

Zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova - doplnění usnesení

Rada městského obvodu

doplňuje

své usnesení 4193/77 ze dne 2.7.2009 o pozemek  p.p.č. 799/8 orná půda  v  k.  ú.  Zábřeh  nad
 Odrou,  ul.  Markova, za účelem realizace stavby splaškové kanalizace  v rámci stavby "AVION
Shopping Park Ostrava rozšíření SEVER"

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 799/8 orná půda v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Markova, za účelem umístění přípojky splaškové kanalizace v rámci stavby
„AVION Shopping Park Ostrava rozšíření SEVER“  pro společnost Inter IKEA Centre Česká
republika, s.r.o, se sídlem Skandinávská 15a/144, Praha 5, IČ:27081028, za úplatu 400,- Kč/bm
bez DPH v ostatní ploše  a 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 splaškové kanalizace a přípojky plynu v rámci stavby „AVION
Shopping Park Ostrava rozšíření SEVER“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
 zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky splaškové
kanalizace a přípojky plynu v rámci stavby „AVION Shopping Park Ostrava rozšíření SEVER“
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

1951/42  
21

Dodatek ke Smlouvě o dodávce tepla, teplé vody, elektřiny a studené vody ze dne 20.6.2002

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dodávce tepla, teplé vody, elektřiny a studené vody ze dne
20.6.2002 s dodavatelem ArcelorMittal Ostrava, Vratimovská 689, PSČ 707 02 Ostrava - Kunčice,
IČ 45193258 na odběrném místě Plzeňská 16, Ostrava - Zábřeh dle důvodové zprávy.

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr.Karla Sibinského k podpisu dodatku ke Smlouvě o dodávce tepla,
teplé vody, elektřiny a studené vody.

1952/42  
22

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení
- paní E.V., za byt č. 3 na ul. Markova 2946/14, Ostrava-Zábřeh, ve výši 50% z částky 5 457 Kč,
dle důvodové zprávy

1953/42  
23

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 32
K. B., Tarnavovova 11

Vaňkova 48, 1+3, standard, č. b. 16
V. M., V. Jiřikovského 22

F. Formana 34, 0+2, standard, č. b. 16
P. M., M. Kopeckého 10/515, Ostrava-Poruba

Jiskřiček 10, 1+2, standard, č. b. 8
Ž. V., V. Jiřikovského 56
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rozhodla

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

II.

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

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 20
K. D., Jižní 5

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 3
N. P., Volgogradská 86

Stadická 3, 1+1, standard, č. b. 28
Č. J., Horní 3

Jubilejní 44, 1+2, standard, č. b. 4
H. P., Zlepšovatelů 16

Oráčova 1, 1+1, standard, č. b. 13
Š. J., J. Maluchy 45

Volgogradská 165, 1+2, standard, č. b. 12
S. J., Horní 3

Svornosti 41, 1+2, standard, č. b. 11
D. O., Výškovická 122

rozhodla

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

1954/42  
24

Pronájem garážového stání v obytném domě

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout s účinností od 01.04.2012 nebytový prostor v obytném domě ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih - garážové stání č. 2 na  ul.
Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina paní T. P., bytem Fr. Formana 257/22, Ostrava-Dubina na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a měsíčním nájemným ve výši 800,- Kč vč. DPH

1955/42  
25

Prošetření stížnosti paní Daniely Černé

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1) stížnost paní D. Č., bytem Na valech 5553/14b, PSČ 722 00 Ostrava ve věci vyúčtování nákladů
na vytápění a dodávku teplé užitkové vody pro objekty bývalé ZŠ 29. dubna, Ostrava - Výškovice
za období 1.8.2011 - 11.10.2011.
2) dopis paní Daniely Černé, bytem Na valech 5553/14b, PSČ 722 00 Ostrava, ze dne 5.3.2012

rozhodla

o prominutí nákladů za teplo a teplou užitkovou vodu ve výši 6.222,- Kč vč. DPH a nákladů za
spotřebovanou elektrickou energii ve výši 131,- Kč vč. DPH za užívání prostorů v objektu 29.
dubna  33/259, Ostrava - Výškovice paní D.Č., bytem Na valech 5553/14b, PSČ 722 00 Ostrava

netrvá

na úhradě nákladů paní D. Č., bytem Na valech 5553/14b, PSČ 722 00 Ostrava, za spotřebovanou
elektrickou energii za období od 29.7.2011 - 11.10.2011 ve výši 131,-Kč vč. DPH za užívání
prostorů v objektu 29. dubna 33/259, Ostrava - Výškovice.

1956/42  
26

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

Rada městského obvodu
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rozhodla

o snížení ceny nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu G - Centra, ulice Čujkovova
40a, Ostrava - Zábřeh, nájemci I. V., bytem Tylova 51, Ostrava - Zábřeh, na 1500 Kč/m2/rok, s
účinností od 01.04.2012

1957/42  
27

Souhlas s podnájmem  v objektu na ul. Lužická 4 v Ostravě - Výškovicích

Rada městského obvodu

souhlasí

s podnájmem části nebytových prostor (veterinární ordinace) v objektu na ul. Lužická 4, Ostrava -
Výškovice, jejichž nájemcem je MVDr. D. P., Kořenského 45, Ostrava - vítkovice, IČ: 65391837,
pro  podnájemce paní Ivanu Rogoznou, Gončarovova 8, Ostrava - Zábřeh, IČ: 88507262, za
účelem provozování střižní úpravy psů a prodejny krmiv, a to za stejných podmínek, které má
nájemce sjednány v nájemní smlouvě

1958/42  
28

Souhlas s podnájmem části nebytového prostoru na ul. Volgogradská 98, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s podnájmem části nebytového prostoru  o velikosti 7,70 m2 a 7,48 m2  vč. užívání společných
prostor nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 2398/98, Ostrava-Zábřeh,
jehož nájemkyní je paní G. B., panu J. T., bytem Komenského 570/7, Ostrava-Poruba, IČ:
73920231, za účelem poskytování finančního poradenství dle důvodové zprávy

1959/42  
29

Správa nebytových prostor na ul. Edisonova 84, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

pověřuje

odbor bytového a ostatního hospodářství Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih vykonáváním
správy nebytových prostor v 1. NP, části prostor v 1. PP obytného domu na ul. Edisonova 793/84,
Ostrava-Hrabůvka vč. pochůzích ploch přístupových bezbariérových ramp a schodiště k nebytovým
prostorám daného domu s účinností od 01.04.2012 dle důvodové zprávy

1960/42  
30

Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby v obytném domě v majetku Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih:

- "Bytové družstvo Patrice Lumumby 62 Ostrava" v obytném domě č. pop. 2212 na ul. P. Lumumby
62 v Ostravě-Zábřehu.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající právnické osoby v souvislosti s
privatizací obytného domu P. Lumumby 2212/62.

1961/42  
31

Uzavření smlouvy 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. D., Výškovická 153, č. b. 31
B. M., Odborářská 72, č. b. 17
B. T., Zlepšovatelů 42, č. b. 5
B. K., Provaznická 32, č. b. 2
C. S., Provaznická 32, č. b. 18
Č. P., Zlepšovatelů 36, č. b. 3
Č. J., Odborářská 68, č. b. 4
D. R., Letecká 16, č. b. 2
D. R. a D. P., Edisonova 29, č. b. 4
Ď. R., Václava Jiřikovského 37, č. b. 14
G. J., Čujkovova 29, č. b. 12
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G. H., Václava Košaře 4, č. b. 47
G. M., Jubilejní 48, č. b. 1
G. T. a G. P., Lumírova 7, č. b. 34
H. Z., Edisonova 15, č. b. 1
H. D., Jubilejní 40, č. b. 5
H. T., Patrice Lumumby 6, č. b. 3
Ch. Z., Jubilejní 34, č. b. 2
Ch. V., Čujkovova 31, č. b. 77
K. M., Odborářská 32, č. b. 32
K. M., Odborářská 70, č. b. 31
K. J. a K. V., Horymírova 123, č. b. 58
K. K., Hasičská 1, č. b. 20
K. M. a K. J., Jubilejní 33, č. b. 4
K. N., Provaznická 32, č. b. 11
K. E., Františka Formana 47, č. b. 16
K. V., Františka Formana 49, č. b. 13
K. M., Odborářská 68, č. b. 34
M. M., Provaznická 32, č. b. 5
M. P., Čujkovova 29, č. b. 55
M. J., Jana Škody 1, č. b. 2
M. I.7, Čujkovova 31, č. b. 45
M. V., Lumírova 7, č. b. 73
M.A.., Dr. Šavrdy 15, č. b. 20
M.D., Horní 29, č. b. 20
N. M. a N. E., Provaznická 32, č. b. 7
N. M., Plzeňská 10, č. b. 40
P. P., Lumírova 7, č. b. 51
P. P., Zlepšovatelů 54, č. b. 6
P. N., Václava Jiřikovského 37, č. b. 5
P. M., Plzeňská 8, č. b. 88
P. R., Plzeňská 10, č. b. 90
P. L., Jubilejní 32, č. b. 1
R. P., Klegova 23, č. b. 10
R. M., Provaznická 32, č. b. 14
R. J., Provaznická 32, č. b. 20
R. R., Vlasty Vlasákové 21, č. b. 16
S. Š., Horymírova 125, č. b. 34
S. V. a S. M., Jiskřiček 10, č. b. 10
S. N., Čujkovova 29, č. b. 63
S. A., Horymírova 125, č. b. 5
S. P., Čujkovova 31, č. b. 62
S. I., Jiskřiček 10, č. b. 9
S. P., Provaznická 32, č. b. 12
S. S., Provaznická 32, č. b. 22
S. J., Provaznická 32, č. b. 13
Š. J. a Š. R., Provaznická 32, č. b. 19
Š D., Edisonova 84, č. b. 21
Š. K., Jubilejní 60, č. b. 1
Š. K., Čujkovova 29, č. b. 87
Š Z., Františka Formana 47, č. b. 18
T. P., Dr. Šavrdy 17, č. b. 11
T. M., Františka Formana 53, č. b. 9
T. P., Provaznická 32, č. b. 6
T. M., Václava Košaře 5, č. b. 4
V. S., Milana Fialy 1, č. b. 52
V.. E., Horymírova 125, č. b. 39
V. J., Svornosti 45, č. b. 11
V. Z., Patrice Lumumby 12, č. b. 6
V.J., Svornosti 45, č. b. 1
V. E., Františka Formana 55, č. b. 20
V. H., Zlepšovatelů 16, č. b. 4
Z. D., Letecká 15, č. b. 4
Ž. L., Plzeňská 10, č. b. 46

1962/42  
32

Výpověď z nájmu nebytového prostoru v obytném domě, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. V. Košaře 123/3,
Ostrava-Dubina paní J. D., bytem V. Košaře 123/3, Ostrava-Dubina dle důvodové zprávy

II. o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v obytném domě ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. V. Košaře 123/3,
Ostrava-Dubina, o velikosti 16 m2 s minimální výší nájemného 550,- Kč/m2/rok
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1963/42  
33

Výpůjčka nebytových prostor v objektu na ul. Provaznická 1244/62 v Ostravě - Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce nebytových prostor v objektu na ul. Provaznická 1244/62 v Ostravě - Hrabůvce,
příspěvkové organizaci Majetková správa Ostrava - Jih, zastoupené ředitelem Ing. Jiřím Hrabinou,
se sídlem Provaznická 1244/62 Ostrava - Hrabůvka, IČ: 66739331, za účelem  užívání kanceláří
pro zajištění činnosti příspěvkové organizace, s účinností od 01.04.2012 v rozsahu dle důvodové
zprávy

zmocňuje

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

1964/42  
34

Zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu, pronájem náhradního bytu, uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Benko Rudolf, nar. 27.11.1963, Karpatská 20 a Benková Jana, nar. 29.05.1959, Karpatská 20, č. b.
3
D. J., Tarnavova 8, č. b. 13

II.

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

1) Mgr. R. P.
H. M., P. Lumumby 12, č. b. 3

2) JUDr. J. J.

K. P., Lumírova 7, č. b. 32

3) Y.D.

V. P., Pavlovova 71, č. b. 28
RNDr. D.R., Rodimcevova 16 a Ing. D. J., Rodimcevova 16, č. b. 4
G. M., Volgogradská 137 a G. L., Volgogradská 137, č. b. 9

III.

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

Letecká 26, 1+1, standard, č. b. 1
U. L., Edisonova 15

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

U. L., Edisonova 15, č. b. 11

IV.

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

místnost č. 18 - O.T., Horní 3
místnost č. 19 - P I., Horní 3
místnost č. 21 - J. A., Horní 3

1965/42  
35

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
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Svornosti 16, 1+3, standard, č. b. 10
R. T. a Z. T., Svornosti 16, Ostrava-Zábřeh

1966/42  
36

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
F. I.
Oráčova 1, Ostrava-Hrabůvka

K. L.
Stadická 3, Ostrava-Hrabůvka

2)
Z. Ž.
Kischova 10, Ostrava-Zábřeh

M..V.,
Kischova 10, Ostrava-Zábřeh

3)
K. R.
Abramovova 16, Ostrava-Zábřeh

B. Z.
B. Š.
Karpatská 20, Ostrava-Zábřeh

4)
T. A.
Dr. Šavrdy 15, Ostrava-Bělský Les

Z. L.
Z. M.
Jana Škody 7, Ostrava-Dubina

5)
Trojvýměna:
K. J. V.
K. D. V.7
Vlasty Vlasákové 2, Ostrava-Bělský Les

P. J.
Hlavní třída 28, Ostrava-Poruba

H. L.
H. L.
Ladislava Hosáka 23, Ostrava-Bělský Les

1967/42  
37P

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

Rada městského obvodu

schvaluje

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

1968/42  
38P

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:
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SoD č. 4/032/84/11  "Trakční osobní výtahy Horymírova 123, Ostrava",
SoD č. 4/032/85/11  "Trakční osobní výtahy Horymírova 125, Ostrava",

s jednotlivými zhotoviteli těchto zakázek

bere na vědomí

skutečnost, že u stavby, která již byla dokončena a je převzata objednatelem, dojde k aplikaci
přenesené daňové povinnosti při fakturaci a odvodu daně bez uzavření dodatku k uvedené
smlouvě:
SoD 4/032/86/11 "Trakční osobní výtahy Plzeňská 10, Ostrava",

u zhotovitele stavby

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

1969/42  
39P

Rozsah spolufinancování nákladů na rekonstrukci domu Jubilejní 344/11, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

schvaluje

rozsah spolufinancování nákladů na rekonstrukci domu Jubilejní 334/11, Ostrava-Hrabůvka s
vlastníkem bytové jednotky č. 4 paní Ivanou Pražákovou, bytem Jubilejní 344/11, Ostrava-
Hrabůvka v rozsahu dle důvodové zprávy.

ukládá

vedoucí právního odboru zpracovat dohodu o spolufinancování nákladů

zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu dohody

1970/42  
40P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) k výkonu  „Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technického dozoru investora"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 15.12 k výkonu
 „Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technického dozoru investora" při realizaci
 EKOTERMO-Ostrava-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

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Vladimír Sýkora, odbor investiční
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
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náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

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

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 15.12

Termín: 27. 04. 2012

1971/42  
41P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Výměna oken vč. meziokenních vložek v objektu č.p. 2633 ul. Volgogradská 2, Ostrava -
Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 14.12 na provedení
 stavebních prací „Výměna oken vč. meziokenních vložek v objektu č.p. 2633 ul. Volgogradská 2,
Ostrava - Zábřeh“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění a oddílu B. části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a
o koncesních řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jim zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém  přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Petr Borovec, odbor  bytový a ostatního hospodářství
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komise ve složení
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2  Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

náhradníci členů                        
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, odbor  bytový a ostatního hospodářství
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 14.12

Termín: 30. 04. 2012

1972/42  
42P

Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II. Zásad) - Demolice spojovacího krčku ul. 29. dubna 33/259, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu
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rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 18.12 k realizaci "Demolice
spojovacího krčku ul. 29. dubna 33/259, Ostrava-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

jmenuje

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

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

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 18.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 26. 04. 2012

1973/42  
43P

Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Periodické ověřování bytových vodoměrů TUV a SV v O.-Zábřehu“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 17.12 na provedení
 stavebních prací „Periodické ověřování bytových vodoměrů TUV a SV v O.-Zábřehu“ dle § 18 odst.
5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B. části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesních řízení Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jim zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém  přínosu

jmenuje

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

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

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

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 17.12.

Termín: 27. 04. 2012

1974/42  
45P

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 chodníků ul. Edisonova v úseku ul. Závodní - ul.
Letecká"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 11.12 k provedení
stavebních prací "Oprava chodníků ul. Edisonova v úseku ul. Závodní - ul. Letecká“ 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 11.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 24. 05. 2012

1975/42  
46P

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 ul. Plzeňská"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 07.12 k provedení
stavebních prací "Oprava chodníku ul. Plzeňská“ 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
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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 07.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 26. 04. 2012

1976/42  
47P

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 ul. Výškovická"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 08.12 k provedení
stavebních prací "Oprava chodníku ul. Výškovická“ 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 08.12 a předložit
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zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 26. 04. 2012

1977/42  
48P

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 ul. Neklanova"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 09.12 k provedení
stavebních prací "Oprava komunikace ul. Neklanova“ 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 09.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 24. 05. 2012

1978/42  
49P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 27762157, a
- HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5, divize Pozemní stavby, závod Morava,
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 46678468,
z důvodu uvedeného v důvodové zprávě tohoto přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého
zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 96.11
na provedení stavebních prací  "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní
66, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61  Třinec, IČ: 28618891, za nabídkovou cenu:

Kč 5.426.254,00 bez DPH
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tj. Kč 6.185.930,00 vč. DPH

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

Kč 5.499.910,00 bez DPH
tj. Kč 6.049.901,00 vč. DPH a

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

Kč 5.504.914,00 bez DPH
tj. Kč 6.275.602,00 vč. DPH

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 96.11

Termín: 31. 05. 2012

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní 66, Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 23. 04. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní 66, Ostrava-Hrabůvka" a předat
jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 30. 04. 2012

1979/42  
50P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 02.12 na provedení stavebních
prací "Rekonstrukce domu Jubilejní 7-9-11, Ostrava-Hrabůvka" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

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

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 02.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
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Termín: 30. 06. 2012

1980/42  
51P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Výměna oken obytných domů B.
Václavka č. 19, 21

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 16.12 na provedení stavebních
prací "Výměna oken obytných domů B. Václavka č. 19, 21" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

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

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 16.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 07. 2012

1981/42  
OR

Jmenování a odvolání členů komise pro životní prostředí a bytové komise

Rada městského obvodu

odvolává

Ing. Jana Dvořáka, paní Vendulu Rechovou a pana Martina Mentlíka z členství v komisi pro životní
prostředí s účinností od 15. 3. 2012

odvolává

Ing. Rostislava Mikla z členství v bytové komisi s účinností od 15. 3. 2012

jmenuje

Ing. Miloslava Fiziu, Karin Hurtukovou a Ing. Rostislava Mikla členy komise pro životní prostředí s
účinností od 16. 3. 2012.

jmenuje

pana Martina Mentlíka členem bytové komise s účinností od 16. 3. 2012

1982/42  
OR

Podněty k revokaci usnesení rady městského obvodu

Rada městského obvodu

bere na vědomí
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dopisy společnosti SYNOT TIP, a.s., Bonver Win a.s., p. P. Kludky a TRIO-BOPP GAME, a.s., týkající
se podnětu k revokaci usnesení rady městského obvodu a

trvá

na svém usnesení č. 1797/40 ze dne 16. 2. 2012
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

44P Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a
oddílu B části II. Zásad) - "Koncepce statické dopravy v Městském obvodu Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 19.12 k posktnutí služeb
"Koncepce statické dopravy v Městském obvodu Ostrava-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 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. Bc. Lenka Bojdová, 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. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta 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 19.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 10. 05. 2012

25 z 25


