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Přehled usnesení 43. schůze Rady městského obvodu, ze dne 29. 3. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1983/43 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1984/43 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1985/43 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1986/43 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1987/43 5. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1988/43 6. Změna výše úhrad za poskytování sociálních služeb (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1989/43 7. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1990/43 8. Smlouva o výpůjčce (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1991/43 9. Žádost o finanční příspěvek na projekt "Z města" (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1992/43 10. Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol
zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1993/43 11. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1994/43 12. Záměr na pronájem budoucích nebytových prostor v objektu ZŠ  Ostrava - Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové
organizace (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1995/43 13. Změna odpisových plánů na rok 2012 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1996/43 14. Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1997/43 15. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1998/43 16. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1999/43 17. Vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2011 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2000/43 18. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2001/43 19. Návrh změny "Zásad a podmínek pro pronájem a výměnu bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb
Ostrava-Jih" (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2002/43 20. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2003/43 21. Pronájem bytu výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2004/43 22. Pronájem bytu, zánik nájmu bytu, uzavření smlouvy o ubytování (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2005/43 23. Schválení změny účelu užívání nebytových prostor na ul.Mjr. Nováka 34/1455 pavilónu A, Ostrava-Hrabůvka
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2006/43 24. Souhlas s poskytnutím části nebytových prostor v budově G - Centra do užívání dalším subjektům (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2007/43 25. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnických osob (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2008/43 26. Ukončení nájmu garáže, zveřejnění záměru na pronájem (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2009/43 27. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2010/43 28. Zaslání výstrahy, zrušení výpovědi, zajištění přístřeší (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2011/43 29. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2012/43 30. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2013/43 31. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ulice Provaznická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2014/43 32. Pronájem částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ulice Výškovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2015/43 33. Pronájem částí pozemků v městském obvodu Ostrava – Jih – reklama (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2016/43 34. Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2017/43 35. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Baranovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2018/43 36. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2019/43 37. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2020/43 38. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2021/43 39. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2022/43 40. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2023/43 41. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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2024/43 42. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2025/43 43. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2026/43 44. Souhlas s užíváním pronajatých pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul.  U Haldy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2027/43 45. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka,
lokalita ul. U Haldy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2028/43 46. Svěření parkovacích objektů na ulici Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2029/43 47. Výpůjčka pozemku parc.č. 895/6 v k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2030/43 48. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú, Hrabůvka na ul. Plavecká (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2031/43 49. Zveřejnění záměru na pronájem a následný prodej částí pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Šponarova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2032/43 50. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku u školy na ulici Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2033/43 51. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2034/43 52P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad)
„Výměna oken a oprava meziokenních vložek v objektu  ul. Volgogradská 4, Ostrava – Výškovice“ (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2035/43 53P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od  100 tis. Kč do  500 tis. Kč  bez DPH dle odd. A části II. Zásad za  IV.
čtvrtletí 2011 ZŠ a MŠ, p.o.  Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

2036/43 54P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV. čtvrtletí
2011 ZŠ a MŠ, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2037/43 55P. Zpráva komise  ( § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu B části
II. Zásad) - projektu  "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 21" (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2038/43 56P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Oprava chodníku Břustkova, O.-Výškovice (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2039/43 57P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - „Oprava chodníku ul. Čujkovova-jih“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

2040/43 58P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Oprava komunikace Břustkova, O.-Výškovice (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2041/43 59P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - „Oprava komunikace III. třídy ul. Horní 5 – 27, Jubilejní 100 – 106“ (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2042/43 60P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Oprava chodníků ul. Edisonova v úseku ul. Závodní - ul. Letecká (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2043/43 61P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Oprava chodníku ul. Plzeňská" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

2044/43 62P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Oprava komunikace ul. Neklanova (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

2045/43 63P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) -„Oprava chodníku ul. Výškovická“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

2046/43 OR Zmocnění místostarosty a starosty k vydávání souhlasů dle stavebního zákona (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1983/43  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 400 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2011)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5166, UZ 11 o 2 400 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení
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1984/43  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 1 200 tis. Kč (rozpočtová rezerva)

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol.5212 o 10 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol.5213 o 15 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol.5222 o 107 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol.5223 o 6 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol.5339 o 10 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol.5212 o 10 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol.5222 o 452 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol.5213 o 7 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol.5222 o 406 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol.5339 o 57 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol.5213 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol.5222 o 110 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol.5339 o 5 tis. Kč

1985/43  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 251 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2011)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5331,UZ 11 o 251 tis. Kč

1986/43  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 300 tis. Kč (rozpočtová rezerva)

- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4344, pol.5222 o     5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4344, pol.5221 o   20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol.5222 o   65 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol.5223 o   30 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol.5221 o   20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4355, pol.5223 o   10 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4356, pol.5222 o   12 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4356, pol.5223 o   10 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4357, pol.5223 o     5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4357, pol.5221 o     5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4371, pol.5222 o   24 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4377, pol.5222 o     7 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4379, pol.5222 o    87 tis. Kč

1987/43  
5

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horní  v
Ostravě-Hrabůvce a na ulici Horymírova v Ostravě-Zábřehu  na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 19
H. L., bytem Mitušova 27, Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 88
P. O., bytem Bachmačská 9, Moravská Ostrava
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Horymírova 125, 0 + 1,  I. kat., č. b. 70
K. P., bytem Aviatiků 4, Ostrava-Hrabůvka

1988/43  
6

Změna výše úhrad za poskytování sociálních služeb

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu výše úhrad za poskytování sociálních služeb s učinností od 01.04.2012 dle důvodové zprávy.

1989/43  
7

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, 1+0, I. kat., č.b. 22
T. K., Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

1990/43  
8

Smlouva o výpůjčce

Rada městského obvodu

souhlasí

s výpůjčkou vnitřního vybavení nábytkem - Majetkové správě, Provaznická 62, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka,  IČ: 66739331

pověřuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu městského obvodu Ostrava-Jih podpisem smlouvy.

1991/43  
9

Žádost o finanční příspěvek na projekt "Z města"

Rada městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o příspěvek z Nadačního fondu EVRAZ na projekt "Z města"

ukládá

Ing. Bc. Janě Pěluchové, referát ekonomického rozvoje,

zajistit veškeré podklady pro splnění podmínek podání žádosti dle bodu 1 tohoto usnesení

Termín: 29. 06. 2012

1992/43  
10

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací základních a
mateřských škol zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací uvedených
v příloze č. 1 a  o jejich potvrzení ve funkci. Pracovní poměr se ředitelům dle přílohy č. 1  mění  na
dobu určitou 6 let od 1.8.2012.

1993/43  
11

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas
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s přijetím darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
-finanční dar v hodnotě 16 860,- Kč od Sdružení Tereza se sídlem Haštalská 17, Praha na realizaci
projektu v rámci výzvy IKEA - Pomáháme vyrůst

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 50 000,- Kč od společnosti KAJOT , Ing.Juttner, Brno na nákup sportovního a
relaxačního vybavení pro žáky školy.

1994/43  
12

Záměr na pronájem budoucích nebytových prostor v objektu ZŠ  Ostrava - Zábřeh, V Zálomu 1,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem budoucích nebytových prostor v objektu Základní školy v
Ostravě - Zábřehu na ulici V Zálomu 1, příspěvkové organizace,  za účelem využití v oblasti
školství a vzdělávání, kultury, volného času a sportu, bez určení minimální výše nájemného, s
možností pronájmu od 01.08.2012

si vyhrazuje

právo předmětný záměr kdykoliv zrušit

1995/43  
13

Změna odpisových plánů na rok 2012 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2012 Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkové organizaci a Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizaci  dle důvodové zprávy

1996/43  
14

Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova
100, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

se zvýšením kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova
100, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy s účinností od 1.9.2012.

1997/43  
15

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 40, PP na ul. Vl. Vlasákové panu J.
Ř. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

2) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 41, box č. 14, PP na ul. B. Václavka  firmě
STEP PR a.s. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč
měsíčně vč. DPH.

1998/43  
16

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 42, box č. 37, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Z. Š.,
- PO 42, box č. 52, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. K., dle důvodové
zprávy,
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2)
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.

1999/43  
17

Vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2011

Rada městského obvodu

souhlasí

- s vyhodnocením plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2011 dle předložené důvodové zprávy
- s odvodem výsledku hospodaření střediska garážových stání ve výši 490 062,27 Kč do rozpočtu
zřizovatele
- s přidělením výsledku hospodaření střediska 10-technická správa ve výši 159 865,34 Kč do
rezervního fondu
- s rozdělením výsledku hospodaření ostatních středisek v členění: 149 272,00 Kč do fondu odměn
a 37 318,93 Kč do rezervního fondu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu výše uvedené ke schválení

2000/43  
18

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V.pravidel pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy
v účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod odborem bytového a
ostatního hospodářství  v celkové výši  35.746,10Kč:
1) DDHM do 40 000,--Kč     33.346,10Kč
2) DDHM do   3 000,--Kč       2.400,00Kč

ukládá likvidační komisi provést, respektive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.

2001/43  
19

Návrh změny "Zásad a podmínek pro pronájem a výměnu bytů ve vlastnictví SMO, svěřených
MOb Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 5204/78 ze dne 10.08.2006, kterým schválila seznam žadatelů na pronájem bytu k
řešení a usnesení č. 68/2 ze dne 16.11.2006, kterým schválila rozšíření seznamu na pronájem bytu
k řešení, dle důvodové zprávy

rozhodla

o změně „Zásad a podmínek pro pronájem a výměnu bytů ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, s účinností od 01.04.2012, dle důvodové
zprávy s úpravou

2002/43  
20

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

neprominout poplatek z prodlení

- paní R. L. za byt č. 16 na ul. V. Jiřikovského 170/33, Ostrava-Dubina, ve výši 13 748 Kč, dle
důvodové zprávy

2003/43  
21

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Oráčova 1, 1+3, standard, č. b. 44
R. R., Mjr. Nováka 37

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

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 20
Ing. V. Z., Z. Vavříka 21

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

Tarnavova 6, 1+3, standard, č. b. 12
Ď. P., Horní 3

Volgogradská 90, 1+2, standard, č. b. 10
M. I., Petruškova 18

B. Václavka 1, 1+3, standard, č. b. 18
T. V., Závoří 21

Jubilejní 9, 1+2, standard, č. b. 3
M. J., V. Vlasákové 19

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 25
L. M., Prošinova 1

B. Četyny 2, 1+1, standard, č. b. 61
B. M., Jedličkova 6

Jubilejní 64, 0+2, standard, č. b. 4
G. Z., Jugoslávská 41 a G. D., Jugoslávská 41

rozhodla

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

2004/43  
22

Pronájem bytu, zánik nájmu bytu, uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o pronájmu bytu pro protřeby sociálního bydlení na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Z. M., Čujkovova 31, č. b. 21
T. T., Čujkovova 31, č. b. 9

II.

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

1) JUDr. M. K.

H. J., Zlepšovatelů 6, č. b. 1
K. M. a D. K., Zlepšovatelů 58, č. b. 2

2) Y. D.

P. J. a  P. D., Petruškova 16, č. b. 61

III.

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

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

místnost č. 14  
P. K., Horní 3
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2005/43  
23

Schválení změny účelu užívání nebytových prostor na ul.Mjr. Nováka 34/1455 pavilónu A,
Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením změny účelu užívání nebytových prostor umístěných v objektu Mjr.Nováka 1455/34
 pavilónu A, Ostrava - Hrabůvka, na zařízení mateřské školky,  kterou provede nájemce společnost
 VOŠ SOKRATES, s.r.o., se sídlem Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka zastoupená jednatelkou
Ing.Lindou Foltýnovou, vlastním nákladem

rozhodla

o prominutí nájemného  společnosti VOŠ SOKRATES, s.r.o., se sídlem Mjr.Nováka 1455/34,
Ostrava-Hrabůvka zastoupenou jednatelkou Ing.Lindou Foltýnovou, za pronájem pavilónu A v
objektu Mjr.Nováka 1455/34 , Ostrava-Hrabůvka do doby nabytí právní moci rozhodnutí o
rekolaudaci nebytového prostoru

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr.Karla Sibinského k podpisu dodatku nájemní smlouvy

souhlasí

s provedením stavební úpravy spojovací chodby,  nájemcem společností VOŠ SOKRATES, s.r.o., se
sídlem Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka zastoupenou jednatelkou Ing.Lindou Foltýnovou,  v
pronajatém nebytovém prostoru umístěném v objektu Mjr.Nováka 1455/34 , Ostrava - Hrabůvka
 dle důvodové zprávy, za podmínky souhlasného stanoviska  Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje s danou stavební úpravou

2006/43  
24

Souhlas s poskytnutím části nebytových prostor v budově G - Centra do užívání dalším
subjektům

Rada městského obvodu

souhlasí

aby MIKASA o.s., se sídlem Lumírova 28, Ostrava - Výškovice, poskytla  ke krátkodobému užívání
část vypůjčených nebytových prostor v budově G- Centra na ulici Čujkovova 40A/3165, Ostrava -
Zábřeh, paní Mgr. et Mgr.K. B., za účelem provozování soukromé psychologické praxe, s účinností
od 01.04.2012 do 31.03.2013, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě

2007/43  
25

Udělení souhlasu s umístěním sídla právnických osob

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla právnických osob v obytných domech v majetku Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih:

- "Bytové družstvo Jiskřiček 1" v obytném domě č. pop. 2300 na ul. Jiskřiček 1 v Ostravě-Zábřehu,

- "Bytové družstvo Kischova 1, Ostrava" v obytném domě č. pop. 2349 na ul. Kischova 1 v
Ostravě-Zábřehu,

- "Bytové družstvo Kischova 5, Ostrava" v obytném domě č. pop. 2347 na ul. Kischova 5 v
Ostravě-Zábřehu,

- "Bytové družstvo Kischova 7" v obytném domě č. pop. 2337 na ul. Kischova 7 v Ostravě-Zábřehu,

- "Bytové družstvo Kischova 9" v obytném domě č. pop. 2336 na ul. Kischova 9 v Ostravě-Zábřehu,

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikajících právnických osob v souvislosti
s privatizací obytných domů Jiskřiček 2300/1 a Kischova 2349/1, 2347/5, 2337/7, 2336/9.

2008/43  
26

Ukončení nájmu garáže, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
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ukončit nájem garáže č. 4 v obytném domě na ul. Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka s
nájemkyní paní M. K., bytem Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka dohodou ke dni 30.04.2012

II.
zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor - garáže č. 4 o velikosti 23,81 m2 v obytném
domě na ul. Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva
měsíce a minimální výší měsíčního nájemného 1.200,- Kč vč. DPH

2009/43  
27

Uzavření smlouvy 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

A. A., U Studia 3, č. b. 57
A. K., Petruškova 16, č. b. 10
B. O., Petruškova 16, č. b. 67
B. K., Čujkovova 23, č. b. 88
B. K., Jugoslávská 20, č. b. 55
B. D., Pavlovova 67, č. b. 11
D. T., U Studia 1, č. b. 6
D. R. a D. L., Volgogradská 24, č. b. 10
H. J., Horymírova 14, č. b. 6
H. N., U Studia 1, č. b. 27
J. E. a J. M., U Studia 1, č. b. 13
J. I., Volgogradská 20, č. b. 8
K. D., Volgogradská 20, č. b. 10
M. E., Břenkova 7, č. b. 49
M. R., Tarnavova 8, č. b. 19
M. D. a M. R., Abramovova 20, č. b. 5
M. P., Rodimcevova 18, č. b. 7
M. A., Čujkovova 23, č. b. 81
M. L., Břenkova 7, č. b. 20
M. E., Volgogradská 26, č. b. 6
N. P., Karpatská 20, č. b. 17
P. R., Břenkova 7, č. b. 79
P. J., Jugoslávská 26, č. b. 6
R. A., Čujkovova 23, č. b. 34
R. L., Čujkovova 29, č. b. 16
S. J. a S. V., Čujkovova 15, č. b. 2
V. Y., Čujkovova 23, č. b. 9
V. L., Volgogradská 165, č. b. 8
Z. K. a Z. T., Tylova 4, č. b. 14

II.

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

V. L., Mitušova 6, Ostrava-Hraůvka

2010/43  
28

Zaslání výstrahy, zrušení výpovědi, zajištění přístřeší

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

K. P., Plzeňská 10, č. b. 69

II.

o zrušení výpovědi ze společného nájmu bytu, dle důvodové zprávy

S. P., Zlepšovatelů 60 a S. H.,
Zlepšovatelů 60, č. b. 4

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

B. M., Edisonova 23, č. b. 2

2011/43  
29

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

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 93
O. M., Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh

2012/43  
30

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
R. V.
Horymírova 4, Ostrava-Zábřeh

M. A.
28. října 266, Ostrava-Mariánské Hory

2)
E. H.
Výškovická 174, Ostrava-Výškovice

J. S.
Volgogradská 59, Ostrava-Zábřeh

3)
J. D.
Výškovická 174, Ostrava-Výškovice

G. Č.
Výškovická 172, Ostrava-Výškovice

2013/43  
31

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ulice Provaznická

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 304/3 ostatní plocha – zeleň o výměře 23 m2, v k.ú. Hrabůvka,
ulice Provaznická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání 2 parkovacích stání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, za cenu 45 Kč/m2/rok, panu Ing. P. M., bytem Provaznická 849/85, 700 30 Ostrava -
Hrabůvka

2014/43  
32

Pronájem částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ulice Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemků parc.č. 793/292 ostatní plocha – jiná plocha  o  výměře 10,5 m2  a
parc.č. 1092 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 2,5 m2, v  k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Výškovická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem zřízení a užívání parkovacího stání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za
cenu 45 Kč/m2/rok, panu V. G., bytem Výškovická 636/194, 700 30 Ostrava – Výškovice

2015/43  
33

Pronájem částí pozemků v městském obvodu Ostrava – Jih – reklama

Rada městského obvodu

rozhodla
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o pronájmu částí pozemků p.p.č. 654/44 ostatní plocha–zeleň, p.p.č. 1431 ostatní plocha-ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Náměstí SNP a ul. Jugoslávská, p.p.č. 793/281
ostatní plocha-zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická a p.p.č. 71/135 ostatní plocha-jiná
plocha v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní, 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 1 m), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 1000 Kč/m2/rok
bez DPH, pro firmu RENGL, s.r.o., IČ: 25420160, se sídlem Liberec 14, Ruprechtice, Zákopnická
354, PSČ 460 14 a uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 2/a/014/253/04/Wyb. ze dne
19.4.2004

a

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 468/1 ostatní plocha-silnice o výměře 1 m2, k.ú.
Hrabůvka, ul. Dr. Martínka – podchod,  za účelem umístění plakátovací plochy, z důvodu
rekonstrukce podchodu

a

rozhodla

o navýšení výše nájemného za pronájem částí pozemků o výměře 3 m2 v nájemní smlouvě č.
2/a/014/253/04/Wyb. z ceny 248,22 Kč/m2/rok na cenu 1000 Kč/m2/rok s účinností od 1.5.2012

2016/43  
34

Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

řadové garáže na ul. Bastlova, k.ú. Zábřeh nad Odrou
1)    pozemek parc.č.st. 1681/3,zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
paní M. N., bytem  nám. Gen. Svobody 2034/4, Ostrava-Zábřeh;
2)    pozemek parc.č.st. 1681/4, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
manželům J. S. a I. S., bytem Fr. Hajdy 1231/12, Ostrava-Hrabůvka;
3)    pozemek parc.č.st. 1681/5, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
manželům V. M. a A. M., bytem nám. Gen. Svobody 2035/3, Ostrava-Zábřeh;
4)    pozemek parc.č.st. 1681/6, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
paní B. H., bytem nám. Gen. Svobody 2036/2, Ostrava-Zábřeh;
5)    pozemek parc.č.st. 1687/7, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
panu J. N., bytem nám. Gen. Svobody 2034/4, Ostrava-Zábřeh;
6)    pozemek parc.č.st. 1681/8, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
paní K. P., bytem nám. Gen. Svobody 2035/3, Ostrava-Zábřeh
7)    pozemek parc.č.st. 1681/9, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
manželům Ing. I. K. a Mgr. A. K., bytem Gen. Janka 1158/5, Ostrava-Mariánské Hory;
8)    pozemek parc.č.st. 1681/11, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
panu Z. V., bytem Staňkova 242/32, Ostrava-Výškovice;
9)    pozemek parc.č.st. 1681/12, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
panu Z. D., bytem nám. Gen. Svobody 2035/3, Ostrava-Zábřeh;
10)    pozemek parc.č.st. 1681/13, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
manželům Ing. R. H. a Ing. R. H., bytem Paskovská 560/29, Ostrava-Hrabová;

řadové garáže na ul. U Skleníku, k.ú. Zábřeh nad Odrou
1)    pozemek parc.č.st. 1687/4,zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
manželům Ing. K. M. a J. M., bytem Mozartova 2048/2, Ostrava-Zábřeh;
2)    pozemek parc.č.st. 1687/5,zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
mnželům Z. F. a J. F., bytem Mozartova 2048/2, Ostrava-Zábřeh;
3)    pozemek parc.č.st. 1687/6,zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
manželům R. B. a J. B., bytem Radvanická 257/120, Ostrava-Michálkovice;
4)    pozemek parc.č.st. 1687/7,zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
manželům Z. G. a K. G., bytem Mozartova 2049/4, Ostrava-Zábřeh;
5)    pozemek parc.č.st. 1687/8,zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
panu V. S., bytem Mozartova 2049/4, Ostrava-Zábřeh;
6)    pozemek parc.č.st. 1687/9,zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
manželům M. M. a S. M., bytem Výškovická 2538/106, Ostrava-Zábřeh;
7)    pozemek parc.č.st. 1687/10,zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
manžlům J. A. a D. A., bytem Mozartova 2049/4, Ostrava-Zábřeh;
8)    pozemek parc.č.st. 1687/11,zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
panu P. V., bytem Na Obvodu 1101/47, Ostrava-Vítkovice;
9)    pozemek parc.č.st. 1687/12,zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
naželům J. K. a Mgr. J. K., bytem Mozartova 2050/6, Ostrava-Zábřeh;
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10)    pozemek parc.č.st. 1687/13,zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
panu MUDr. V. J., bytem Mozartova 2050/6, Ostrava-Zábřeh;
11)    pozemek parc.č.st. 1687/14,zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
manželům R. V. a H. V., Mozartovy 2051/8, Ostrava-Zábžeh;
12)    pozemek parc.č.st. 1687/15,zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
manželům J. P. a D. P., bytem Mozartova 2052/10, Ostrava-Zábřeh;
13)    pozemek parc.č.st. 1687/16,zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
panu P. P., bytem B. Četyny 931/4, Ostrava-Bělský Les;

řadové garáže na ul. U Skleníku, k.ú. Zábřeh nad Odrou
1)    pozemek parc.č.st. 1691/2, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
paní G. J., bytem Sologubova 166/13, Ostrava-Zábřeh;
2)    pozemek parc.č.st. 1691/3, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
paní M. S., bytem nám. Gen. Svobody 2156/30, Ostrava-Zábřeh;
3)    pozemek parc.č.st. 1691/4, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
paní V. J., bytem nám. Gen. Svobody 2151/25, Ostrava-Zábřeh;
4)    pozemek parc.č.st. 1691/5, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
panu Ing. A. L., bytem U Haldy 1542/60, Ostrava-Hrabůvka;
5)    pozemek parc.č.st. 1691/6, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
paní Ing. H. B., bytem Jugoslávská 2811/27, Ostrava-Zábřeh;
6)    pozemek parc.č.st. 1691/7, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
manželům K. N. a H. N., bytem Mozertova 2068/12, Ostrava-Zábřeh;
7)    pozemek parc.č.st. 1691/8, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
manželům MUDr. O. K. a ˇˇS. K., bytem Mozartova 2070/16, Ostrava-Zábřeh;
8)    pozemek parc.č.st. 1691/9, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
panu D. F., bytem Mozartova 2069/14, Ostrava-Zábřeh;
9)    pozemek parc.č.st. 1691/10, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
manželům O. U. a H. U., bytem Mozartova 2070/16, Ostrava-Zábřeh;
10)    pozemek parc.č.st. 1691/11, zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
paní Š. T., bytem Jaromíra Matušky, Ostrava-Dubina.

2017/43  
35

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku p.p.č. 654/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x 3 m2  v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Baranovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, společenství vlastníků Baranovova 1629/2, IČ: 28581326, se sídlem Ostrava, Zábřeh,
Baranovova 1629/2,  za účelem vybudování lodžií s ročním nájmem ve výši 70,- Kč/m2, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2018/43  
36

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část 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, manželům A. a J. S., bytem U Oblouku 501/8,  Ostrava - Poruba,
za účelem provozování stávajícího prodejního stánku s ročním nájmem ve výši 170,- Kč/m2, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2019/43  
37

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část 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, panu Ing. R. H., bytem Zimmlerova 35, Ostrava - Zábřeh, za
účelem užívání parkovacího stání s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2 bez DPH, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou

2020/43  
38

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č.  6301 zastavěná plocha o výměře 13 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
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lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený městskému obvodu
Ostrava – Jih, panu Z. I., bytem Výškovická 149, Ostrava - Výškovice, za účelem užívání stavby
zahradní chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

2021/43  
39

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  pozemek 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, panu J. K., bytem Klimšova 722, Petřvald u Karviné, za účelem užívání stavby
zahradní chatky s ročním nájmem ve výši  11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

2022/43  
40

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  část 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, panu P. R., bytem Gurťjevova  1, Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání
parkovacího stání č. 4 s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

2023/43  
41

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  část 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,
paní Mgr. A. Z., bytem Fűgnerova 16, Ostrava 2, za účelem užívání jako zahrádky s ročním
nájmem  ve výši  11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou

2024/43  
42

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní  komunikace o výměře 12 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený
městskému obvodu Ostrava – Jih, panu M. F., bytem Věšínova 27, Ostrava - Zábřeh, za účelem
zřízení a užívání příjezdu a přístupu s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s
tříměsíční  výpovědní lhůtou

2025/43  
43

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Tarnavova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, panu T. M., bytem Tarnavova 9, Ostrava-Zábřeh,  za účelem zřízení a užívání
parkovacího místa s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

2026/43  
44

Souhlas s užíváním pronajatých pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul.  U Haldy

Rada městského obvodu

souhlasí

aby  nájemce Ing. A.  B., bytem Malenovice 152, Frýdlant nad Ostravicí,  v souladu s čl. IX, bodem
1  Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/50/12/Ulr. dne 23.02.2012, na základě které užívá  části

14 z 24



pozemků p.p.č. 302/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 a  části pozemku p.p.č.
797/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2  a 25 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. U Haldy,
za účelem zřízení a užívání přístupů a příjezdů, umožnil využívání  předmětu nájmu rovněž
podnikatelskému subjektu ALEŠ BUKSA - BUKSA & PARTNER, IČ: 487 50 701, se sídlem Frýdlant
nad Ostravicí - Malenovice 150, PSČ 739 11, a to za stejných podmínek, které má nájemce
sjednány ve smlouvě

2027/43  
45

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

Rada městského obvodu

souhlasí

a) se vstupem, umístěním a realizací stavby „Golfové hřiště Ostrava-Hrabůvka – SO 242 Výtlak
splaškových vod“ na pozemcích p.p.č. 197/1 ostatní plocha-jiná plocha, p.p.č. 198/1 ostatní
plocha-jiná plocha, p.p.č. 198/2 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 198/3 ostatní plocha-jiná
plocha, p.p.č. 198/4 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 198/5 ostatní plocha-jiná plocha,
p.p.č. 797/1 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 797/8 ostatní plocha-ostatní komunikace, v
k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. U Haldy, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby výtlaku splaškových vod přes p.p.č.
197/1, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 797/1, 797/8 v celkové délce  126 bm,  za podmínky, že
realizace stavby pod komunikacemi bude provedena protlakem
 
b) se vstupem, umístěním a realizací stavby „Výstavba golfové akademie – SO 21 Výtlačné potrubí
závlahové vody“ na pozemku p.p.č. 793/1 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul.
U Haldy, který je v majetku Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem umístění stavby výtlačného potrubí závlahové vody přes p.p.č. 793/1 v celkové délce 17
bm

a

rozhodla

a) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 197/1 ostatní
plocha-jiná plocha, p.p.č. 198/1 ostatní plocha-jiná plocha, p.p.č. 198/2 ostatní plocha-ostatní
komunikace, p.p.č. 198/3 ostatní plocha-jiná plocha, p.p.č. 198/4 ostatní plocha-ostatní
komunikace, p.p.č. 198/5 ostatní plocha-jiná plocha, p.p.č. 797/1 ostatní plocha-ostatní
komunikace, p.p.č. 797/8 ostatní plocha-ostatní komunikace, v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. U Haldy,
které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem umístění  stavby výtlaku splaškových vod přes p.p.č. 197/1, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4,
198/5, 797/1, 797/8 v celkové délce 126 bm

b) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 793/1 ostatní
plocha-jiná plocha, v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. U Haldy, který je v majetku Statutárního města
Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění  stavby výtlačného potrubí
závlahové vody přes p.p.č. 793/1 v celkové délce 17 bm

pro společnost VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Ruská 2887/101,
PSČ 706 02, 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  staveb „Golfové hřiště Ostrava-Hrabůvka – SO 242 Výtlak splaškových vod“
a „Výstavba golfové akademie – SO 21 Výtlačné potrubí závlahové vody“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním staveeb „Golfové hřiště
Ostrava-Hrabůvka – SO 242 Výtlak splaškových vod“ a „Výstavba golfové akademie – SO 21
Výtlačné potrubí závlahové vody“

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070, se sídlem
Ostrava – Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

2028/43  
46

Svěření parkovacích objektů na ulici Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

žádá

15 z 24



Zastupitelstvo města Ostravy o svěření parkovacích objektů včetně zastavěných pozemků na ulici
Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les, Městskému obvodu Ostrava-Jih:
1) budovy bez č.p. na pozemku parc.č. 121/8 a pozemku parc.č. 121/8, zast. plocha o výměře
1059 m2,
2) budovy bez č.p. na pozemku parc.č. 121/9 a pozemku parc.č. 121/9, zast. plocha o výměře
1052 m2,
vše v k.ú. Dubina u Ostravy.

2029/43  
47

Výpůjčka pozemku parc.č. 895/6 v k.ú. Výškovice u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit Povodí Odry, státnímu podniku, se sídlem Varenská 49, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ
70890021, pozemek parc.č. 895/6 v k.ú. Výškovice u Ostravy za účelem zajištění příjezdu ke
stavbě, na dobu určitou, po kterou bude realizovaná stavba „Zprůchodnění stupňů na Odře podél
Polaneckého lesa“.

2030/43  
48

Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú, Hrabůvka na ul. Plavecká

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc.č.st. 1163, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú.
Hrabůvka, na ul. Plavecká, dle důvodové zprávy;

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje výše uvedeného
pozemku.

2031/43  
49

Zveřejnění záměru na pronájem a následný prodej částí pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Šponarova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 243/17 ostatní plocha-zeleň o výměře 2 x 4 m2,
ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.
Hrabůvka, ul. Šponarova, za účelem výstavby předsazených lodžií k bytovému domu, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

a souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej částí pozemku p.p.č. 243/17 ostatní plocha-zeleň o výměře 2 x 4
m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.
 Hrabůvka, ul. Šponarova, za účelem výstavby předsazených lodžií k bytovému domu

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k prodeji částí výše uvedeného
pozemku, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v
k.ú. Hrabůvka, ul. Šponarova, za podmínky předchozího souhlasu rady města

2032/43  
50

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku u školy na ulici Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků u školy na ulici Mjr. Nováka 34, v k.ú. Hrabůvka:
1) části pozemku poz. parc. č. 433/9 o výměře 105 m2 za účelem vybudování a užívání
přístupového chodníku k budově,
2) části pozemku poz. parc. č. 433/33 o výměře 5.760 m2 za účelem užívání jako venkovní plocha
pro potřeby mateřské školy.
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2033/43  
51

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví:

1)    Pozemek parc.č.st. 1687/21, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. U
Skleníku;
2)    pozemek parc.č.st. 2531, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
3)    pozemek parc.č.st. 2957/1, zast. pl. o výměře 225 m2, jednotka č. 20/576, spoluvlastnický.
podíl o velikosti 8,76 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
4)    pozemek parc.č.st. 2961/1, zast. pl. o výměře 228 m2, jednotka č. 16/484, spoluvlastnický
podíl o velikosti 9,18 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
5)    pozemek parc.č.st. 2966/1, zast. pl. o výměře 230 m2, jednotka č. 11/361, spoluvlastnický
podíl o velikosti 10,06 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
6)    pozemek parc.č.st. 2966/1, zast. pl. o výměře 230 m2, jednotka č. 11/363, spoluvlastnický
podíl o velikosti 10,06 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
7)    pozemek parc.č.st. 3745, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny.

2034/43  
52P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Výměna oken a oprava meziokenních vložek v objektu  ul. Volgogradská 4, Ostrava –
Výškovice“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 24.12 na provedení
 stavebních prací „Výměna oken a oprava meziokenních vložek v objektu  ul. Volgogradská 4,
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 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. Alena Janulíková, 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 24.12

Termín: 31. 05. 2012

2035/43  
53P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od  100 tis. Kč do  500 tis. Kč  bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za  IV. čtvrtletí 2011 ZŠ a MŠ, p.o.  Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100

Rada městského obvodu

bere na vědomí

17 z 24



přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od  100 tis.Kč  do  500 tis. Kč  bez DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2011  ZŠ a MŠ, p.o.  Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 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

2036/43  
54P

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2011 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6,
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

2037/43  
55P

Zpráva komise  ( § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) - projektu  "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa,
Edisonova 21"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 12.12 k provedení projektu "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.
etapa, Edisonova 21" " o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem  ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Husova
1431/9, PSČ 702 00 , IČ 25858343, za nabídkovou cenu:
 239 000Kč  bez DPH
 286 800 Kč vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem  Ing. arch. Pavel Sedlecký, s místem podnikání  Ostrava -
Ostrava-Jih, Hrabůvka, Jubilejní 280/21, PSČ 700 30, IČ   14579405  za nabídkovou cenu:
  265 000 Kč bez DPH,
  318 000  Kč  vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení projektu
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 21"

Termín: 15. 04. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení projektu "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 21"
a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 30. 04. 2012

2038/43  
56P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 06.12 k provedení stavebních prací "Oprava chodníku Břustkova, O.-Výškovice"
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem DEMONTSTAV s.r.o., se sídlem Zengrova 630/83, 703 00  Ostrava-
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Vítkovice, IČ: 27812791, za nabídkovou cenu:
Kč 897.000,00 bez DPH,
tj. Kč 1.076.400,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Josef Bučko, s místem podnikání Jistebník 129, 742 82
 Jistebník, IČ: 42036160, za nabídkovou cenu:
Kč 994.686,00 bez DPH,
tj. Kč 1.193.623,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Oprava chodníku Břustkova, O.-Výškovice"

Termín: 13. 04. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Oprava chodníku Břustkova, O.-Výškovice" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 20. 04. 2012

Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi

uzavřít smlouvu o dílo za podmínek znění usnesení rady městského obvodu č. 1866/40 ze dne
16.2.2012.

Termín: 04. 05. 2012

2039/43  
57P

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

Rada městského obvodu

vylučuje

DaF - STAVBY  s.r.o., se sídlem   Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 131/12, PSČ 702 00, IČ
25907042
z důvodů uvedených v důvodové zprávě

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 04.12 k provedení stavebních prací „Oprava chodníku ul. Čujkovova-jih“  o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem KONE STAVBY s.r.o., se sídlem Orlová, Poruba, Těšínská 142, PSČ 735
14, IČ28633113, za nabídkovou cenu:
1 992 995  Kč bez DPH,
2 391 594  Kč vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00  Slezská
Ostrava, IČ: 25890981, za nabídkovou cenu:
2 457 222   Kč bez DPH,
2 948 666,40  Kč vč. DPH

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
„Oprava chodníku ul. Čujkovova-jih“

Termín: 16. 04. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací „Oprava chodníku ul. Čujkovova-jih“  a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 30. 04. 2012
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Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi

uzavřít smlouvu o dílo za podmínek znění usnesení rady č. 1864/40 ze dne 16. 2. 2012

Termín: 04. 05. 2012

2040/43  
58P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Oprava komunikace Břustkova, O.-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 05.12 k provedení stavebních prací "Oprava komunikace Břustkova,
O.-Výškovice" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem KONE STAVBY s.r.o., se sídlem Těšínská 142, 735 14  Orlová-Poruba, IČ:
28633113, za nabídkovou cenu:
Kč 945.727,00 bez DPH,
tj. Kč 1.134.872,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00  Slezská
Ostrava, IČ: 25890981, za nabídkovou cenu:
Kč 1.014.133,00 bez DPH,
tj. Kč 1.216.960,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Oprava komunikace Břustkova, O.-Výškovice"

Termín: 13. 04. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Oprava komunikace Břustkova, O.-Výškovice" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 20. 04. 2012

Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi

uzavřít smlouvu o dílo za podmínek znění usnesení rady městského obvodu č. 1867/40 ze dne 16.
2. 2012

Termín: 04. 05. 2012

2041/43  
59P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 03.12 k provedení stavebních prací „Oprava komunikace III. třídy ul. Horní 5 –
27, Jubilejní 100 – 106“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem PTGE OVA s.r.o, se sídlem Šenov, Volenská 1680, PSČ 739 34,
IČ:28584431, za nabídkovou cenu:
3 298 170,58  Kč bez DPH,
3 957 804,70  Kč vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00  Slezská
Ostrava, IČ: 25890981, za nabídkovou cenu:
2 696 792,00  Kč bez DPH,
3 236 150,40 Kč vč. DPH

ukládá
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Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
„Oprava komunikace III. třídy ul. Horní 5 – 27, Jubilejní 100 – 106“

Termín: 16. 04. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací „Oprava komunikace III. třídy ul. Horní 5 – 27, Jubilejní 100 – 106“ a
předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 30. 04. 2012

Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi

uzavřít smlouvu o dílo za podmínek znění usnesení rady městského obvodu č. 1865/40 ze dne 16.
2. 2012

Termín: 04. 05. 2012

2042/43  
60P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 11.12 k provedení stavebních prací "Oprava chodníků ul. Edisonova v úseku ul.
Závodní - ul. Letecká" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Závodní
2893/6, 703 00  Ostrava-Vítkovice, IČ: 28580001, za nabídkovou cenu:
Kč 1.822.679,52 bez DPH,
tj. Kč 2.187.215,43 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem MSS Ostrava s.r.o., se sídlem Věšínova 457/36, 700 30
 Ostrava-Zábřeh, IČ: 61973840, za nabídkovou cenu:
Kč 2.149.019,00 bez DPH,
tj. Kč 2.578.823,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Oprava chodníků ul. Edisonova v úseku ul. Závodní - ul. Letecká"

Termín: 13. 04. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Oprava chodníků ul. Edisonova v úseku ul. Závodní - ul. Letecká" a
předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 20. 04. 2012

2043/43  
61P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 07.12 k provedení stavebních prací  "Oprava chodníku ul. Plzeňská" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem PTGE OVA s.r.o., se sídlem Volenská 1680, 739 34  Šenov,  PSČ 739 34,
IČ: 28584431,  za cenu nejvýše přípustnou
1 456 801 Kč bez  DPH,
1 748 161 Kč vč. DPH
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- jako druhým v pořadí s uchazečem EXSTAV s.r.o.  se sídlem  Ostrava - Hrušov, Pláničkova 144,
PSČ 711 00,  IČ 42865611   za cenu nejvýše přípustnou
1 494 536   Kč bez DPH
1 793 443   Kč vč. DPH

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Oprava chodníku ul. Plzeňská"

Termín: 13. 04. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Oprava chodníku ul. Plzeňská" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 20. 04. 2012

2044/43  
62P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 09.12 k provedení stavebních prací "Oprava komunikace ul. Neklanova" o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem PTGE OVA s.r.o., se sídlem Volenská 1680, 739 34  Šenov, adresou pro
doručení Fráni Šrámka 32, 709 00  Ostrava, IČ: 28584431, za nabídkovou cenu:
Kč 684.978,00 bez DPH,
tj. Kč 821.974,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem KOVOMA - Mácha, s.r.o., se sídlem Kapitolní 3173/6, 700 30
 Ostrava-Zábřeh, IČ: 28623291, za nabídkovou cenu:
Kč 782.531,00 bez DPH,
tj. Kč 939.037,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Oprava komunikace ul. Neklanova"

Termín: 13. 04. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Oprava komunikace ul. Neklanova" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 20. 04. 2012

2045/43  
63P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 08.12 k provedení stavebních prací  „Oprava chodníku ul. Výškovická“  o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Závodní
2893/6, 703 00  Ostrava-Vítkovice, IČ: 28580001, za cenu nejvýše přípustnou
1 761 659 Kč bez DPH,
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2 113 990,80  Kč vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Jan Mareš PARKSERVIS, s místem podnikání Zahradní
84, Bohuslavice, PSČ  747 19, IČ 15488357, za  cenu nejvýše přípustnou
2 162 381 Kč bez DPH,
2 594 857 Kč vč. DPH

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
„Oprava chodníku ul. Výškovická“

Termín: 13. 04. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací „Oprava chodníku ul. Výškovická“  a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 20. 04. 2012

2046/43  
OR

Zmocnění místostarosty a starosty k vydávání souhlasů dle stavebního zákona

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 1038/23 ze dne 4. 8. 2011

zmocňuje

s účinností od  30. 3. 2012  starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského a
místostarostu Městského obvodu Ostrava-Jih  Ing. Pavla Planku k:

1) vydávání souhlasů se zjednodušeným územním řízením ve smyslu ustanovení § 95, odst. 1,
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“),
2) vydávání územních souhlasů ve smyslu ustanovení § 96, odst. 3 stavebního zákona,
3) vydávání souhlasů obce, i obce jako třetí osoby, u uzavírání veřejnoprávních smluv ve smyslu
ustanovení § 78, odst. 3 a § 116, odst. 1 stavebního zákona,
4) vydávání souhlasů ke stavebnímu řízení ve smyslu ustanovení § 109, odst. 1, písm. c) a e)
stavebního zákona.

23 z 24



Tiskové opravy

TO Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby (tisková oprava k usnesení č. 1960/42 ze
dne 15.03.2012)

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 P. 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.
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