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Přehled usnesení 44. schůze Rady městského obvodu, ze dne 12. 4. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2047/44 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2048/44 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2049/44 6. Stanovisko k vydání povolení k provozování loterie a jiné podobné hry (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2050/44 7. Stanovisko k vydání povolení k provozování loterie a jiné podobné hry (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2051/44 8. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2052/44 9. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2053/44 10. Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

2054/44 11. Oznámení vyhlášení volného dne v základních školách  zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

2055/44 12. Výjimka z počtu dětí  v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2056/44 13. Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkové organizace o
bezplatné využití Sportovního centra Dubina (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2057/44 14. Žádosti o poskytnutí transferů na prevenci kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2012 (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

2058/44 15. Harmonogram činností při zrušení Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové organizace (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

2059/44 16. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2060/44 17. Cena za mandátní činnost mandatářů a limit příspěvku na správu p.o. MSOJ pro rok 2012 (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2061/44 18. Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2062/44 19. Odpis pohledávky po zemřelém (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2063/44 20. Prodloužení pronájmu nebytových prostor společnosti Educanet (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2064/44 21. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2065/44 22. Pronájem bytu výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2066/44 23. Pronájem bytu, zánik nájmu bytu dohodou (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2067/44 24. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2068/44 25. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2069/44 26. Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2011 (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2070/44 27. Výpověď z nájmu bytu, zajištění přístřeší (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2071/44 28. Záměr na pronájem části střechy na budově bývalé ZŠ na ulici Mjr. Nováka 34/1455 v Ostravě - Hrabůvce
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2072/44 29. Zmocnění vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2073/44 30. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2074/44 31. Žádosti o uzavření nájemní smlouvy po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2075/44 32. Návrh na likvidaci nalezených věcí (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2076/44 33. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2077/44 34. Upřesnění stálého seznamu voličů Městského obvodu Ostrava-Jih k 3.4.2012 (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2078/44 35. Záměr na pronájem podchodu u tramvajové zastávky MHD „Obchodní centrum“ na ulici Výškovická ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih. (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2079/44 36. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2080/44 37. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská - variantní řešení (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2081/44 38. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2082/44 40. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2083/44 41. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2084/44 42. Návrh na neprominutí smluvní pokuty (Ing. Radim Lauko, místostarosta)
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2085/44 43. Bezúplatné nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2086/44 44. Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2087/44 45. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2088/44 46. Souhlas s kácením stromů a keřů na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2089/44 47. Souhlas s uzavřením Dohody o umístění dočasné stavby v rámci stavby „Trasa NPT V615/616, stožár č. 7 –
Zajištění stability přilehlého svahu koryta řeky Odry“ (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2090/44 48. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemku v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Plzeňská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2091/44 49. Souhlas se změnou umístění stavby  na  pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2092/44 50. Stanovisko k budoucímu přijetí daru, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2093/44 51. Stanovisko k přijetí daru, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2094/44 52. Stanovisko k žádosti o souhlas s provedením části stavby na pozemcích na ulicích Moravská a Dvouletky,
Ostrava-Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2095/44 53. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2096/44 54. Ukončení nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2097/44 55. Ukončení nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2098/44 56. Ukončení pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2099/44 57. Výše pronájmu za pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Gurťjevova x Pjanovova - protinávrh k usnesení č.
1832/40 ze dne 16.02.2012 - variantní návrh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2100/44 58. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 11,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2101/44 59. Zrušení usnesení a zveřejnění záměru pronájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2102/44 60. Zveřejnění záměru na prodej  pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2103/44 61. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2104/44 62. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní x ul. Výškovická
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2105/44 63. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2106/44 64. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2107/44 65. Žádosti o převod nemovitostí na ulici Charvátská 10 v Ostravě-Výškovicích (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2108/44 66P. Odvolání Mgr. Pavla Sikory z funkce ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové
organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2109/44 67P. 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 dveří na objektu Husarova 63, Ostrava-Výškovice" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2110/44 68P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II. Zásad) - GO výměna výtahů V. Jiříkovského 27, 29 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2111/44 69P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II. Zásad) - Oprava nájezdové rampy J. Škody 9, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2112/44 70P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II. Zásad) - Výměna oken Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2113/44 73P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. čtvrtletí
2012 odboru investičního (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2114/44 74P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - "GO elektroinstalace v bytech Volgogradská
14,16,18,20,22,24 Ostrava-Zábřeh" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)
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2115/44 75P. Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu
B části II. Zásad) - „Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technického dozoru investora“ (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2116/44 76P. Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu
B části II. Zásad) - Periodické ověřování bytových vodoměrů TUV a SV (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2117/44 77P. Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném 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)

staženo 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

staženo 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

staženo 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

staženo 39. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

staženo 71P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II. Zásad) -"Oprava  elektroinstalace společných prostor Abramovova 10, 14, OV - Zábřeh" (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

staženo 72P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II. Zásad) -"Oprava lodžií Markova 2947/16, Ostrava-Zábřeh" (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2047/44  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5137 o 290 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6122 o 290 tis. Kč

2048/44  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují kapitálové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 3121 o 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6351, ORG 330 o 100 tis. Kč

2049/44  
6

Stanovisko k vydání povolení k provozování loterie a jiné podobné hry

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s vydáním povolení k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. l) loterijního zákona
na adresách :

Závodní 1033/43
Hulvácká 6/3172
U Studia 66/31
Adamusova 1315/2
Zimmlerova 2907/36
Výškovická 714
Cholevova 1530/1
Hulvácká 2081/2
U Hrůbků 3060/145
V. Jiřikovského 228/11
A. Gavlase 262/14a
Předškolní 2/671
Dvouletky 325/52

všechny na obvodu Ostrava-Jih

souhlasí

s vydáním povolení k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. l) loterijního zákona
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na adresách:

Dr. Martínka 1415/51
Horní 55/1492
Výškovická 2614/124
Horní 288/67
J. Herolda 1618/5
J. Herolda 1580/3

všechny na obvodu Ostrava-Jih

2050/44  
7

Stanovisko k vydání povolení k provozování loterie a jiné podobné hry

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s vydáním povolení k provozování loterie
a jiné podobné hry podle § 2 l) loterijního
zákona na adrese :

Jugoslávská 3038/40a, 700 30 Ostrava-Jih
Plzeňská 2622/12, 700 30 Ostrava-Jih
Jičínská 275/2, 700 30 Ostrava-Jih
Krasnoarmějců 2192/5a, 700 30 Ostrava-Jih

2051/44  
8

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 Horymírova  v
Ostravě-Zábřehu  na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 38
S. S. a L.,, bytem Horní 10, Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 20
B. M., bytem, U Nové školy 87, Ostrava-Hrabůvka

2052/44  
9

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. 17
P. H., Edisonova 1, Ostrava-Hrabůvka

2053/44  
10

Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 1633/36 ze dne 15.12. 2011 dnem 15. 4. 2012

schvaluje

zřízení dvou funkčních míst k zajištění časově omezené správní činnosti v odboru vnitřních věcí
dnem 16. 4. 2012 na dobu určitou do 31.12. 2012

stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih na 264 s účinností od 16. 4. 2012 do 31. 12. 2012.

ukládá
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Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu

změnu schválenou dle předloženého návrhu zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih a dořešit personální záležitosti s touto změnou související

Termín: 16. 04. 2012

2054/44  
11

Oznámení vyhlášení volného dne v základních školách  zřízených Městským obvodem
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlášení volného dne v
 základních školách  zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy.

2055/44  
12

Výjimka z počtu dětí  v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí  v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2012/2013, dle předloženého návrhu.

2056/44  
13

Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkové
organizace o bezplatné využití Sportovního centra Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

s bezplatným užíváním Sportovního centra Dubina dne 19.května 2012 Dětským domovem a
Školní jídelnou, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkovou organizací se sídlem Reymontova
2a, Ostrava-Hrabová, IČ: 61989339 za účelem pořádání florbalového turnaje dětských domovů
Moravskoslezského kraje

2057/44  
14

Žádosti o poskytnutí transferů na prevenci kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih pro rok
2012

Rada městského obvodu

projednala

žádosti o poskytnutí transferů na projekty v rámci prevence kriminality Městského obvodu
Ostrava-Jih předkládané Statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy dle předloženého
materiálu

souhlasí

s podáním žádostí o poskytnutí transferů Statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy
dle předloženého materiálu

2058/44  
15

Harmonogram činností při zrušení Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové
organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

harmonogram činností při zrušení Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové
organizace

2059/44  
16

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací

Rada městského obvodu

rozhodla
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o neupotřebitelnosti majetku příspěvkových organizací škol,  jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 8.189.609,57, dle předloženého
návrhu.

ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise
Zodp.: předseda likvidační komise

2060/44  
17

Cena za mandátní činnost mandatářů a limit příspěvku na správu p.o. MSOJ pro rok 2012

Rada městského obvodu

rozhodla

nezvýšit cenu za mandátní činnost mandatářů ve výši 167,- Kč/spravovanou jednotku/měsíc vč.
platné sazby DPH a limit příspěvku na správu pro příspěvkovou organizaci Majetková správa
Ostrava-Jih ve výši 163,- Kč/spravovanou jednotku/měsíc v roce 2012 o míru inflace za rok 2011

2061/44  
18

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- po panu E. P., za pronájem bytu na ul. Výškovická 429/157, Ostrava-Výškovice, ve výši 3 398,50
Kč za náklady na opravu bytu,
- po panu L.,K.  80 Kč za náklady na opravu bytu, dle důvodové zprávy

2062/44  
19

Odpis pohledávky po zemřelém

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:

- paní  K. F., za pronájem bytu na ul. Abramovova 1588/10, Ostrava-Zábřeh, ve výši 12 126 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 2 600 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

2063/44  
20

Prodloužení pronájmu nebytových prostor společnosti Educanet

Rada městského obvodu

rozhodla

o prodloužení pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Mjr. Nováka 1455/34 v  Ostravě -
Hrabůvce,  společnosti EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava s.r.o., se sídlem Mjr. Nováka
1455/34, Ostrava - Hrabůvka, IČ: 25380401, za podmínky předchozího souhlasu rady města, dle
důvodové zprávy

žádá

Radu města Ostravy o vydání předběžného souhlasu s prodloužením pronájmu společnosti
EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava s.r.o., se sídlem Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava -
Hrabůvka, IČ: 25380401, na dobu 5 let,  od 01.09.2013 do 31.08.2018

souhlasí

s ukončením pronájmu nebytových prostor v objektu Mjr. Nováka 1455/34 v Ostravě - Hrabůvce, o
výměře 46,26 m2,společnosti EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava s.r.o., se sídlem Mjr.
Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka, dohodou ke dni 01.05.2012 dle důvodové zprávy

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v objektu na ulici Mjr. Nováka 1455/34 v Ostravě
- Hrabůvce, o výměře 46,26 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výši
nájemného 142,- Kč/m2/rok
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2064/44  
21

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení

- panu P. M. za byt č. 5 na ul. Jubilejní 332/3, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 30 %, tj. 1 120 Kč,
- paní I. B. za byt č. 23 na ul. Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60 %, tj. 4 016 Kč dle
důvodové zprávy

2065/44  
22

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Jubilejní 11, 1+1, standard, č. b. 1
Č. M., Horní 3

Zlepšovatelů 14, 1+2, standard, č. b. 4
P. M., N. Frýda 12

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

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 56
I. J., Jeremenkova 5, Ostrava-Vítkovice

rozhodla

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

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

Jubilejní 9, 1+2, standard, č. b. 1
H. K., P. Lumumby 78

Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 3
K. V., Jubilejní 101 a K. A., Jubilejní 101

Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 8
D. J., J. Maluchy 89

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 68
T. D., Jubilejní 65

Výškovická 153, 1+3, standard, č. b. 28
S. Z., M. Bajera 3, Ostrava-Poruba

Výškovická 151, 0+1, standard, č. b. 49
Bc. Š. L., U Žlebu 1487, Uherský Brod

Zlepšovatelů 26, 1+3, standard, č. b. 1
P. R., Plavecká 1

rozhodla

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

2066/44  
23

Pronájem bytu, zánik nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
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o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 12
H. S., Čujkovova 31

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.

K. J., Horymírova 125, č. b. 86

2) Y.D.

B. Š. a B. Z., Abramovova 16, č. b. 1

2067/44  
24

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 Kischova 3, Ostrava" v obytném domě č. pop. 2348 na ul. Kischova 3 v
Ostravě-Zábřehu.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající právnické osoby v souvislosti s
privatizací obytného domu Kischova 2348/3.

2068/44  
25

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou - 12 měsíců, dle důvodové zprávy  

A. Š., Petruškova 16, č. b. 7
B. P., Provaznická 32, č. b. 15
B. P.a B M., Volgogradská 117, č. b. 1
B. M. a B. M., Lumírova 7, č. b. 64
D. M., Jižní 11, č. b. 10
D.S., Jana Škody 1, č. b. 23
D. L., Dr. Šavrdy 12, č. b. 3
D. A., Zlepšovatelů 50, č. b. 5
F. Š. a F.M., Markova 16, č. b. 8
G. D., Provaznická 32, č. b. 3
H. K., Plzeňská 8, č. b. 9
H. J., Kischova 3, č. b. 10
H. L., Čujkovova 23, č. b. 63
H. V., Václava Košaře 5, č. b. 39
Ch. J., Plzeňská 8, č. b. 64
Ch. L., Břenkova 7, č. b. 2
J. L. a J. L., Břenkova 7, č. b. 14
J. B., Průkopnická 3, č. b. 10
K. P., Dr. Šavrdy 19, č. b. 13
K. V., Zlepšovatelů 64, č. b. 1
K. H., Dr. Šavrdy 19, č. b. 10
K. N. a K. A., Výškovická 153, č. b. 15
K. P., Výškovická 151, č. b. 26
K. M., Provaznická 32, č. b. 10
K. D., Svornosti 7, č. b. 10
K. J., Letecká 15, č. b. 1
K. V., Dr. Šavrdy 9, č. b. 13
K. M., Václava Košaře 1, č. b. 23
L. Z., Čujkovova 29, č. b. 26
L. A., Vaňkova 46, č. b. 26
L. L., Klegova 23, č. b. 9
L. G., Dr. Šavrdy 10, č. b. 3
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M. B., Lumírova 7, č. b. 19
M. S., Horymírova 123, č. b. 40
M. D., Svornosti 47, č. b. 11
M. J., Čujkovova 29, č. b. 93
M. J. a M. M., Jiskřiček 8, č. b. 4
M. O., Františka Formana 47, č. b. 1
N. V., Výškovická 151, č. b. 71
N. E., Odborářská 68, č. b. 10
O. M., U Studia 1, č. b. 36O
O. P., Jubilejní 34, č. b. 1
O. M., U Studia 1, č. b. 7
P. N., Horymírova 14, č. b. 76
P. M., Výškovická 157, č. b. 29
P. J., Horymírova 125, č. b. 78
P. S. a P. J., Horymírova 4, č. b. 27
P. E., Pavlovova 71, č. b. 31
P. M., Volgogradská 139, č. b. 10
R.P., Václava Jiřikovského 29, č. b. 8
S. L.2, Průkopnická 3, č. b. 8
S. J., Rodimcevova 16, č. b. 1
S. P., Edisonova 11, č. b. 3
S. J., Bohumíra Četyny 2, č. b. 69
S. P., Zlepšovatelů 10, č. b. 5
S. E., Provaznická 32, č. b. 4
Š. J., Tylova 4, č. b. 56
Š. J., Jubilejní 62, č. b. 8
T. K., Patrice Lumumby 21, č. b. 1
T. R., Zlepšovatelů 64, č. b. 5 ..
U. P., Čujkovova 32, č. b. 36
V. J., Václava Košaře 3, č. b. 47
V. T., Volgogradská 92, č. b. 7
V. R., Čujkovova 32, č. b. 62
Z. D., Čujkovova 32, č. b. 29

II.

o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou - 3 měsíce dle důvodové zprávy

D. L. a K. O., Františka Formana 51, č. b. 4

2069/44  
26

Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2011

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s vyhodnocením správy a hospodaření s domovním a bytovým fondem za rok 2011 dle
jednotlivých spravovaných lokalit DaBF
2) s převodem výsledku hospodaření r. 2011 ve výši 130.308.612,69 Kč na účet jmění účetní
jednotky
3) s odvodem výsledku hospodaření ve výši 52.024.015,69 Kč do rozpočtu Městského obvodu
Ostrava-Jih
4) se zaúčtováním neodvedené části výsledku hospodaření r. 2011 ve výši 3.092.613,51 Kč na účet
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
5) s odvodem daně z příjmů z hospodářské činnosti za r. 2011 ve výši 31.290.910,- Kč do rozpočtu
Městského obvodu Ostrava-Jih
v rozsahu předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

2070/44  
27

Výpověď z nájmu bytu, zajištění přístřeší

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

M. E., Jugoslávská 26 a M. A., Jugoslávská 26, č. b. 30
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II.

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

P.D., Horymírova 14 a P. P., Horymírova 14, č. b. 3

2071/44  
28

Záměr na pronájem části střechy na budově bývalé ZŠ na ulici Mjr. Nováka 34/1455 v Ostravě -
Hrabůvce

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 44. schůze rady materiál č. 28, týkající se Záměru na pronájem části střechy na budově
bývalé ZŠ na ulici Mjr. Nováka 34/1455 v Ostravě - Hrabůvce

2072/44  
29

Zmocnění vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

Rada městského obvodu

zmocňuje

v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  § 102, odst. 2 písmeno f), v platném znění,
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství k  podpisu výměrů se stanovením nájemného za
pronájem nebytových prostor pro příslušný rok, které se dnem doručení stanou nedílnou součástí
nájemních smluv nebytových prostor, s účinností od 15.04.2012

2073/44  
30

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

K. V.
Jubilejní 47, Ostrava-Hrabůvka

M. D.
U Parku 5, Ostrava-Moravská Ostrava

2074/44  
31

Žádosti o uzavření nájemní smlouvy po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Výškovická 186, 1+2, standard, č. b. 17
Č. L., Výškovická 186, Ostrava-Výškovice

Volgogradská 149, 1+3, standard, č. b. 6
K. J., Volgogradská 149, Ostrava-Zábřeh

Vlasty Vlasákové 15, 1+3, standard, č. b. 3
Š. Š., Vlasty Vlasákové 15, Ostrava-Bělský Les

Václava Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 39
F. V. a F. E., Václava Košaře 4, Ostrava-Dubina

Volgogradská 94, 1+3, standard, č. b. 1
R. R., Volgogradská 94, Ostrava-Zábřeh

2075/44  
32

Návrh na likvidaci nalezených věcí

Rada městského obvodu

schvaluje

ekologickou likvidaci všech nalezených věcí dle důvodové zprávy
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2076/44  
33

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V. pravidla pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy
v účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 2 v celkové výši: 558
704,56 Kč

DHM tř.5                    ORG 223                        114 066,--  Kč
DDHM do  40 000,- ORG 223                        382 083,17 Kč
DDHM do  40 000,- ORG 226                          11 004,29 Kč
DDHM do 3 000,-    ORG 223                          48 158,10 Kč
DDHM do 3 000,-    ORG 226                            3 393,-- Kč

ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.

2077/44  
34

Upřesnění stálého seznamu voličů Městského obvodu Ostrava-Jih k 3.4.2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí

upřesnění stáleho seznamu voličů Městského obvodu Ostrava-Jih ke dni 3.4.2012

2078/44  
35

Záměr na pronájem podchodu u tramvajové zastávky MHD „Obchodní centrum“ na ulici
Výškovická ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih.

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s čl. 6, odst. 7 OZV číslo 11/2000 Statutu města Ostravy a zákonem číslo 128/2000 Sb. o
obcích, obojí v platném znění, zveřejnit záměr na pronájem podchodu u tramvajové zastávky MHD
"Obchodní centrum" na ulici Výškovická v majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih, pozemek parc. č. 732/56 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  za účelem provozování
podchodu, jeho údržby a umístění reklamních zařízení na dobu určitou 5 let.

Nájemné je stanoveno následovně:

a) Roční nájemné za provozování podchodu činí 5.000,-- Kč. Toto nájemné je považováno za nájem
stavby, přičemž toto plnění je osvobozeno od DPH dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z
přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

b) Roční nájemné za umístění reklamního zařízení činí 7.000,-- Kč. Toto nájemné představuje
zdanitelné plnění podléhající sazbě DPH 20%. K částce tedy bude připočtena DPH ve výši 1.400,--
Kč. Nájemné včetně DPH za umístění reklamního zařízení činí tedy celkem 8.400,-- Kč.

2079/44  
36

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka,
ul. Oráčova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih o
výměře 12 m2 za účelem zřízení a užívání parkovacího místa.

2080/44  
37

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská - variantní
řešení

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 740/51 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Výškovice u Ostravy ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih o výměře 48 m2 za účelem zřízení a užívání 3 parkovacích míst.

2081/44  
38

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

Rada městského obvodu
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rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih o výměře 13 m2 za účelem zřízení a užívání parkovacího místa.

2082/44  
40

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box 51, PP na ul. B. Četyny panu D. H. 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 33, box 19/1, PP na ul. Vl. Vlasákové panu D.
D. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH.

2083/44  
41

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1) ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 05, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan G. R., dle důvodové
zprávy,

rozhodla

2) ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 60, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan J. K.,
- PO 42, box č. 06, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. K.,
- PO 51, box č. 81, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. J., 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.

2084/44  
42

Návrh na neprominutí smluvní pokuty

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost firmy Bystroň-zateplení a.s. ze dne 8.3.2012 "Žádost o prominutí penále", ve věci uplatnění
sankce vůči zhotoviteli za nenodržení smluvně sjednaného termínu dokončení stavby : "Stavební
úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, Pavilon školní družiny a kuchyně".

nesouhlasí

se vzdáním se práva na uplatnění smluvní pokuty ve výši 618.404,- Kč za firmou Bystroň-zateplení
a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz.

rozhodla

nevzdat se práva a neprominout pohledávku - smluvní pokutu ve výši 618.404,- Kč za firmou
Bystroň-zateplení a.s.

2085/44  
43

Bezúplatné nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s bezúplatným nabytím stavby parkovacích stání k restauraci Citadela, provozované v objektu
občanské vybavenosti na ul. Volgogradská 61A o výměře 65 m2 na pozemku p.p.č. 783/4 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, z vlastnictví společnosti ARMITANO
s.r.o., IČ: 26857651, se sídlem Poděbradova 27/826, Ostrava – Moravská Ostrava do vlastnictví
statutárního města Ostravy se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, v účetní hodnotě
98.000,- Kč vč. DPH
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a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o nepřijetí bezúplatného nabytí stavby parkovacích
stání k restauraci Citadela, provozované v objektu občanské vybavenosti na ul. Volgogradská 61A
o výměře 65 m2 na pozemku p.p.č. 783/4 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Volgogradská, z vlastnictví společnosti ARMITANO s.r.o., IČ: 26857651, se sídlem Poděbradova
27/826, Ostrava – Moravská Ostrava do vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením
městskému obvodu Ostrava - Jih, v účetní hodnotě 98.000,- Kč vč. DPH

2086/44  
44

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

1)    pozemek parc.č.st. 1988/9, zast. pl. o výměře 26 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul.
Kpt. Vajdy, panu Ing. Z. L., bytem Sologubova 1511/3, Ostrava-Zábřeh;
2)    pozemek parc.č.st. 2312, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, panu Ing. R. K., bytem Volgogradská 2451/40, Ostrava-Zábřeh;
3)    pozemek parc.č.st. 2461, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, manželům Ing. J. T. a Ing. R. T., bytem Dolní 3030/95, Ostrava-Zábřeh;
4)    ½ pozemku parc.č.st. 2959/4, zast. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova, panu D. K., bytem Fr. Formana 278/30, Ostrava-Dubina;
5)    pozemek parc.č.st. 2961/1, zast. pl. o výměře 228 m2, jednotka č. 16/483, spoluvlastnický
podíl o velikosti 1554/38594, tzn. 9,18 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
panu L. J., bytem 29. dubna 258/31, Ostrava-Výškovice;
6)    pozemek parc.č.st. 2998, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, panu Ing. T. H., bytem Staříč 373, 739 43 Staříč;
7)    pozemek parc.č.st. 3589, zasr pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, panu B. H., bytem J. Matuška 30/7, Ostrava-Dubina;
8)    pozemek parc.č.st. 6187, zast. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul.
Kpt. Vajdy, manželům K. R. a V. R., bytem Gončarovova 1510/1, Ostrava-Zábřeh.

2087/44  
45

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou – ul. Samoljovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, panu M. H., bytem Jičínská 35, Ostrava – Výškovice, za účelem zřízení a užívání
parkovacího stání č. 14 s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2,  na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

2088/44  
46

Souhlas s kácením stromů a keřů na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova

Rada městského obvodu

vydává

souhlas s kácením  8 ks stromů a keřů o rozloze cca 4 m2 na pozemcích  p.p.č. 783/6 ostatní
plocha, zeleň a p.p.č. 783/14 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih a za podmínky
provedení náhradní výsadby  v rámci akce " Obytný dům na ulici Kotlářova" pro společnost KOTVA
ivnest, s.r.o., IČ: 27821111se sídlem Ostrava, Přívoz, Oderská 768/50

a

zmocňuje

vyřízením tohoto kácení společnost MARPO s.r.o., IČ: 41033078, se sídlem Ostrava, Mariánské
Hory, 28. října 66/201

2089/44  
47

Souhlas s uzavřením Dohody o umístění dočasné stavby v rámci stavby „Trasa NPT V615/616,
stožár č. 7 – Zajištění stability přilehlého svahu koryta řeky Odry“

Rada městského obvodu
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rozhodla

o uzavření Dohody o umístění dočasné stavby v rámci stavby „Trasa NPT V615/616, stožár č. 7 –
Zajištění stability přilehlého svahu koryta řeky Odry“ na části pozemku parc.č. 868/15 v k.ú.
Výškovice u Ostravy o výměře 11 m2, na dobu určitou po dobu trvání stavby, za jednorázovou
úplatu ve výši 1.000 Kč, se společností GA Energo technik s.r.o., se sídlem Orlík – Na Střílně AB,
Plzeň – Třemošná, IČ 49196812.

2090/44  
48

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby zemní přípojky NN pro informační tabuli v délce 1 bm,
 umístěné  pod povrchem pozemku p.p.č. 612/79 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Plzeňská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za podmínky  koordinace stavby se stavbou Rekonstrukce přechodů na ulici Plzeňské,
jejíž součástí je rekonstrukce chodníků u předmětné autobusové zastávky

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 612/79 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  za účelem umístění stavby zemní přípojky NN pro
informační tabuli umístěné pod povrchem dotčeného pozemku v délce 1 bm, pro společnost ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu
500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání zemní přípojky NN pro informační tabuli
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním zemní přípojky NN pro
informační tabuli,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

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

2091/44  
49

Souhlas se změnou umístění stavby  na  pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou umístění stavby pergoly s přístupovou rampou na části pozemku p.p.č. 215/13 ostatní
plocha, zeleň o výměře 130 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, pro stavebníka - společnost Elmontex a.s., IČ
47155086, se sídlem Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 69/335

a

rozhodla

uzavřít v dané věci dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/557/11 ze dne 20.9.2011,
která je zároveň smlouvou o právu provést stavbu

2092/44  
50

Stanovisko k budoucímu přijetí daru, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

souhlasí

s budoucím přijetím daru – pozemku parc.č. 806/8 orná půda o výměře 5543 m2 (odděleno GP z
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parc.č. 806/6 orná půda o výměře 10899 m2, parc.č. 806/8 orná půda o výměře 23313 m2 a
parc.č. 806/9 orná půda o výměře 11605 m2) vč. stavby obslužné komunikace v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Proskovická, od společnosti Podolí Development, a.s., IČ: 27821196, Poděbradova
956/36, 702 00 Moravská Ostrava a následným svěřením výše uvedeného pozemku do správy
Městského obvodu Ostrava-Jih

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o budoucím přijetí výše uvedeného daru

2093/44  
51

Stanovisko k přijetí daru, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana

Rada městského obvodu

souhlasí

s přijetím daru – pozemků parc.č. 71/180 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 18 m2,
parc.č. 71/191 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 13 m2 (odděleno GP z parc.č. 71/156
ostatní plocha-jiná plocha), parc.č. 71/192 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1 m2
(odděleno GP z parc.č.71/177 ostatní plocha-jiná plocha) vč. stavby komunikace a kontejnerového
stání, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana, od společnosti CANABA Development s.r.o., IČ:
26774488, se sídlem Štětkova 1001/5, 140 00 Praha 4, v účetní hodnotě 99.013 Kč a následným
svěřením výše uvedených pozemků do správy Městského obvodu Ostrava-Jih

a

nesouhlasí

s přijetím daru – stavby chodníku pro pěší situovaného na pozemku parc.č. 71/120 ostatní plocha-
ostatní komunikace v k.ú. Duibna u ostravy, ul. Fr. Formana, dle důvodové zprávy

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o výše uvedeném

2094/44  
52

Stanovisko k žádosti o souhlas s provedením části stavby na pozemcích na ulicích Moravská a
Dvouletky, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s provedením části stavby „Zpevněné plochy pro AD FMIB“, na pozemcích poz.parc.č. 200/31 a
poz.parc.č. 566/108, vše v k.ú. Hrabůvka, v rozsahu dle návrhu předloženého společností FMIB,
s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Ostrava-Zábřeh.

2095/44  
53

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova, společnosti MOPAS CZ, s.r.o., IČ: 26823608, se sídlem
Ostrava, Proskovice, U Zvonice 6/1, dle Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/530/05 ze dne
 7.10.2005, dohodou dnem 15.4.2012

b) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 32 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy –
svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání letní sezonní zahrádky, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2096/44  
54

Ukončení nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova

Rada městského obvodu

rozhodla
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ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 458/38 zahrada o výměře 100 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Krokova, paní L. O., bytem Krokova 14, Ostrava – Zábřeh, dle Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/1762/07, dohodou dnem 15.4.2012

2097/44  
55

Ukončení nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit  pronájem části pozemku p.p.č. 154/59 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 121 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova, paní  L. K., bytem A. Hrdličky 1637, Ostrava – Poruba, dle
Smlouvy o nájmu nemovitosti č. Výst/313/Z/93 ze dne  6.8.1993, dohodou dnem 30.4.2012

2098/44  
56

Ukončení pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit pronajem části pozemku p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih,  užívané na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/0709
/09/Ulr. ze dne 17.12.2009 za účelem provozování letní sezonní zahrádky , panu R. R., IČ:
64083021, bytem Dr. Martínka 1148/31, Ostrava - Hrabůvka, dohodou dnem 15.4.2012

2099/44  
57

Výše pronájmu za pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Gurťjevova x Pjanovova - protinávrh k
usnesení č. 1832/40 ze dne 16.02.2012 - variantní návrh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

protinávrh pana V. G., IČ: 87873753, bytem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Sportovní
2126/20

a

rozhodla

trvat na svém usnesení č. 1832/40 ze dne 16.02.2012, kterým rozhodla pronajmout část oplocení
 o výměře 1 m2 na pozemku p.p.č. 654/21 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Gurťjevova x Pjanovova, v majetku statutárního města Ostravy-svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, panu V. G., IČ: 87873753, bytem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Sportovní
2126/20, za účelem umístění reklamy s označením sídla provozovny s ročním nájmem ve výši
5.000,- Kč bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2100/44  
58

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 11,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2335 na pozemku parc. č. st. 3271 na ulici Kischova č.
o. 11 a pozemku parc. č. st. 3271 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 220 m² v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2335 na
pozemku parc. č. st.  3271 na ulici Kischova č. or. 11 a pozemku parc. č. st. 3271  - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 220 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

2101/44  
59

Zrušení usnesení a zveřejnění záměru pronájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 1026/23 ze dne 4.8.2011

a
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rozhodla

rozhodla zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/10 zahrada o výměře 90 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený
městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zahrádky, na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou

2102/44  
60

Zveřejnění záměru na prodej  pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.p.č. 458/12 zahrada, ZPF  o výměře 58 m2  v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za účelem výstavby garáže

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č.
458/12 zahrada, ZPF  o výměře 58 m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem výstavby garáže a
požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej

2103/44  
61

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 530/1 ostatní plocha – silnice o výměře 28 m2
(2x14 m), v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova, za účelem užívání zahrádky u restaurace
SPORT, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2104/44  
62

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní x ul.
Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/281 ostatní plocha – zeleň o výměře 24
m2 (2x12 m), v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní x ul. Výškovická, za účelem užívání
zahrádky u restaurace RACEK, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2105/44  
63

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/292 ostatní plocha – jiná plocha  o výměře
203 m2 (27x7,5 m), v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická, za účelem užívání zahrádky, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2106/44  
64

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad
Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi v cizím vlastnictví:
1)    pozemek parc.č.st. 970, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Edisonova;
2)    pozemek parc.č.st. 1687/19, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. U
Skleníku;
3)    pozemek parc.č.st. 2340, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
4)    pozemek parc.č.st. 2467, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
5)    pozemek parc.č.st. 3668, zast. pl. o výměře 25 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
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Výtopny.

2107/44  
65

Žádosti o převod nemovitostí na ulici Charvátská 10 v Ostravě-Výškovicích

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádosti o převod nemovitostí v k.ú. Výškovice u Ostravy – budovy tělocvičny na ulici Charvátská
10 čp. 734, pozemku parc. č. 793/307, zast. plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 793/296,
ost. plocha o výměře cca 1330 m2, podané
1) CDU SPORT – VOLNÝ ČAS o.s., se sídlem Opavská 775/89, Ostrava-Poruba
2) TIVA Invest Real, s.r.o., se sídlem Pavlovova 40, Ostrava-Zábřeh

nesouhlasí

s prodejem výše uvedených nemovitostí za cenu nižší než je cena stanovená znaleckým posudkem,

rozhodla

nevyhovět žádosti CDU SPORT – VOLNÝ ČAS o.s. o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 20
let.

2108/44  
66P

Odvolání Mgr. Pavla Sikory z funkce ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

odvolává

v souladu s § 166 odst. 4 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 73 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Mgr. Pavla Sikoru z vedoucího pracovního místa
ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové organizace ke dni 31.7.2012.

2109/44  
67P

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 dveří na objektu Husarova 63, Ostrava-Výškovice"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 30.12 na provedení
 stavebních prací  "Výměna oken a dveří na objektu Husarova 63, 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 s doplněním

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. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu

náhradníci členů                        
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, odbor  bytový a ostatního hospodářství
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

ukládá
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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 30.12

Termín: 30. 06. 2012

2110/44  
68P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - GO výměna výtahů V. Jiříkovského 27, 29

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 26.12 k provedení
stavebních prací "GO výměna výtahů V. Jiříkovského 27, 29" 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. Jitka Škutová, 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 26.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 07. 06. 2012

2111/44  
69P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - Oprava nájezdové rampy J. Škody 9, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 25.12 k realizaci "Oprava
nájezdové rampy J. Škody 9, Ostrava-Dubina" 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. Jitka Škutová, 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. 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 25.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 07. 06. 2012

2112/44  
70P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - Výměna oken Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 10.12 k provedení
stavebních prací "Výměna oken Jedličkova 8, 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 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 a doplněním

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

Termín: 07. 06. 2012

2113/44  
73P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
I. čtvrtletí 2012 odboru investičního
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Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za I. čtvrtletí roku 2012 odboru investičního,
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

2114/44  
74P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - "GO elektroinstalace v bytech
Volgogradská 14,16,18,20,22,24 Ostrava-Zábřeh"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 22.12 na provedení stavebních
prací "GO elektroinstalace v bytech Volgogradská 14,16,18,20,22,24 Ostrava-Zábřeh" 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. Mgr. Jan Dohnal, člen rady 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 .Bc. Radim Miklas,  místostarosta 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 22.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 02. 07. 2012

2115/44  
75P

Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - „Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technického
dozoru investora“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 15.12  „Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technického dozoru
investora “ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

s vybraným uchazečem JS PROPERTY a. s.  se sídlem  Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1,  PSČ
702 00,   IČ 27814742,  za nabídkovou cenu:
58 800 Kč bez DPH
70 560 Kč vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu  „Inženýrsko-investorské
činnosti a stavebně-technického dozoru investora“
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Termín: 04. 05. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technického dozoru investora“ a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 15. 05. 2012

2116/44  
76P

Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - Periodické ověřování bytových vodoměrů TUV a SV

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 13.12 "Periodické ověřování bytových vodoměrů TUV a SV" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Zdeněk Hybner VODAŘ s místem podnikání Hlavní 867/28, 708 00
 Ostrava-Poruba, IČ: 15495809,  za nabídkovou cenu:
Kč 269.600,00 bez DPH,
tj. Kč 307.344,00 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem TECHSTAIN s.r.o., se sídlem Koblovská 503/125, 725 29
 Ostrava-Petřkovice, IČ: 28633831, za nabídkovou cenu:
Kč 323.520,00 bez DPH,
tj. Kč 368.812,80 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Periodické ověřování
bytových vodoměrů TUV a SV"

Termín: 04. 05. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Periodické ověřování bytových vodoměrů TUV a SV" a předat jej k podpisu starostovi městského
obvodu

Termín: 11. 05. 2012

2117/44  
77P

Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Periodické ověřování bytových vodoměrů TUV a SV v
O.-Zábřehu"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče ENBRA, a.s. se  sídlem Dvořákova 5, Brno, odštěpný závod Karviná, Na Vyhlídce 1079,
Karviná, PSČ  735 06 Karviná, IČ  44015844,
z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 17.12 "Periodické ověřování bytových vodoměrů TUV a SV v O.-Zábřehu" o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

s vybraným uchazečem TEMAS - KON s. r. o.  se sídlem  Ostrava -  Vítkovice, Štramberská
43/2870,  PSČ 703 00,   IČ 47670622,  za nabídkovou cenu:
517 075 Kč bez DPH

a

jako druhým v pořadí s uchazečem TECHSTAIN s.r.o., se sídlem Koblovská 503/125, 725 29
 Ostrava-Petřkovice, IČ: 28633831, za nabídkovou cenu:
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571 170 Kč bez DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Periodické ověřování
bytových vodoměrů TUV a SV v O.-Zábřehu"

Termín: 04. 05. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Periodické ověřování bytových vodoměrů TUV a SV v O.-Zábřehu" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 15. 05. 2012
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Tiskové opravy

TO K usnesení č. 2034/43 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 na objektu  ul.
Lužická 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 na objektu  ul. Lužická 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

TO Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita Fr. Formana x V.
Jiříkovského - oprava usnesení usn.č. 1942/42 ze dne 5.3.2012

Rada městského obvodu

projednala

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 dřevin  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 investora stavby - Statutární město Ostrava
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