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Přehled usnesení 45. schůze Rady městského obvodu, ze dne 26. 4. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2118/45 1. Zpráva o výsledku hospodaření m.o. Ostrava-Jih za rok 2011 - závěrečný účet (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2119/45 2. Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Ostravy o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitosti (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2120/45 3. Náhrada škody (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2121/45 5. Ceník pobytu v rekreačním středisku Skalice, okres Frýdek Místek (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2122/45 6. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2123/45 7. Ukončení nájemního vztahu v krytém stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2124/45 8. Odpis pohledávky po zemřelém (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2125/45 9. Prominutí poplatku, úroku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2126/45 10. Pronájem bytu výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2127/45 11. Stavební úpravy v  objektu Mjr.Nováka 34/1455 pavilónu A , Ostrava-Hrabůvka (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2128/45 12. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2129/45 13. Uzavření splátkového kalendáře (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2130/45 14. Výpověď z nájmu nebytového prostoru, zveřejnění záměru na pronájem (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2131/45 15. Zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu dohodou, zrušení výpovědi, pronájem bytu, podnájem bytu, ubytování
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2132/45 16. Záměr na pronájem části střechy na budově bývalé ZŠ na ulici Mjr. Nováka 34/1455 v Ostravě - Hrabůvce
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2133/45 17. Změna termínu užívání nebytových prostor Klubu důchodců na ulici Čujkovova 21 v Ostravě - Zábřehu (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2134/45 18. Změna účelu užívání bytové jednotky v pavilonu ZŠ Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové organizace
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2135/45 19. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2136/45 20. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2137/45 21. Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2138/45 22. Prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2139/45 23. Prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2140/45 24. Prodej domu a pozemku na ul. Jiskřiček 1, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2141/45 30. Prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 62, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–
družstva (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2142/45 31. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2143/45 32. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2144/45 33. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Horymírova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2145/45 34. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Krasnoarmejců (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2146/45 35. Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Plzeňská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2147/45 36. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací ve školství a kultuře za rok 2011 (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2148/45 37. Bezpečnostní situace a prevence kriminality
Městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2149/45 38. Návrh na přijetí finančního příspěvku (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2150/45 39. Oznámení vyhlášení volného dne v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

2151/45 40. Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2152/45 41. Souhlas s použitím finančních prostředků z úplaty za předškolní vzdělávání na částečnou úhradu nákladů na
mzdy a zákonné odvody pro nepedagogické zaměstnance (Bc. Radim Miklas, místostarosta)
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2153/45 42. Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2154/45 43. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2155/45 44. Změna odpisových plánů na rok 2012 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2156/45 45. Zrušení části usnesení o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace, poskytnutí  veřejné finanční
podpory - účelové dotace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2157/45 46. Žádost o prominutí vrácení finančních prostředků z poskytnuté účelové dotace (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2158/45 47. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gorochovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2159/45 48. Výkup nemovitostí v kat.území Zábřeh nad Odrou, likalita Pavlovova x Plzeňská x Kpt. Vajdy (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2160/45 49. Zrušení  usnesení a pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Pavlovova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2161/45 50. Zrušení usnesení a výpůjčka pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2162/45 51P. Odebrání osobního příplatku řediteli Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, přípspěvkové organizace,
Mgr. Pavlu Sikorovi (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2163/45 52P. Přepracování studie pro akci  "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. etapa" na základě doporučení poradní
komise ustavené dle rozhodnutí Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1862/40 ze dne 16. 2. 2012 (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2164/45 53P. Veřejná zakázka PD "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 23" (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

2165/45 54P. 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 B. Václavka 1,3,5 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

2166/45 55P. 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 nájezdových ramp Vaňkova 48, 52, Ostrava-Bělský Les (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2167/45 56P. 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)

2168/45 57P. 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)

2169/45 58P. 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 ZŠ a MŠ, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2170/45 59P. Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) - „Výměna oken vč. meziokenních vložek v objektu č.p. 2633 ul. Volgogradská 2,
 Ostrava – Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2171/45 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) - Demolice spojovacího krčku ul. 29. dubna 33/259, Ostrava-Výškovice (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2172/45 61P. Zrušení  VZ  (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)

2173/45 62P. Zrušení  VZ  (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)

2174/45 63P. Zrušení VZ (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)

2175/45 64P. Zrušení VZ (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)

2176/45 65P. Zrušení  VZ  (  § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a oddílu B části II. Zásad)
-„Výměna oken vč. meziokenních vložek na objektu  Lužická 4, Ostrava – Výškovice“ (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2177/45 66P. Zrušení  VZ (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)

2178/45 OR Poskytnutí finančního daru (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2179/45 OR Stanovisko k vydámí povolení k provozování loterie a jiné podobné hry (Bc. Radim Miklas, místostarosta)
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2180/45 OR Nový návrh na doplnění OZV č. 11/2011 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

nepřijato 4. Prominutí smluvní pokuty s příslušenstvím za pronájem nebytového prostoru (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

staženo 25. Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 1, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

staženo 26. Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 3, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

staženo 27. Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 5, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

staženo 28. Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 7, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

staženo 29. Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 9, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2118/45  
1

Zpráva o výsledku hospodaření m.o. Ostrava-Jih za rok 2011 - závěrečný účet

Rada městského obvodu

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih schválit

1)
celoroční hospodaření  a  závěrečný účet  m.o. Ostrava-Jih
za rok 2011, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání  hospodaření  m. o.  Ostrava-Jih  za rok 2011,
a to bez výhrad

2)
blokaci   prostředků   v  objemu  16.298.081,60  Kč
pro účely financování domovního a bytového fondu

2119/45  
2

Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Ostravy o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem na vydání Obecně závazné vyhlášky města Ostravy o stanovení koeficientu pro výpočet
daně
z nemovitosti,

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh na vydání OZV o stanovení koeficientu pro výpočet
daně
z nemovitosti a požádat Zastupitelstvo statutárního města Ostravy o vydání obecně závazné
vyhlášky.

2120/45  
3

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádostem o finanční odškodnění poškozených.

2121/45  
5

Ceník pobytu v rekreačním středisku Skalice, okres Frýdek Místek

Rada městského obvodu

rozhodla

o úpravě ceníku za pobyt v rekreačním středisku Skalice, okres Frýdek-Místek dle přílohy č.1
materiálu s účinností od 1.5.2012

2122/45  
6

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla
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1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 46, PP na ul. B. Četyny, panu A. F.
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 51, box č. 81, NP na ul. L. Hosáka, panu D. P.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH.

2123/45  
7

Ukončení nájemního vztahu v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1) ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 33, box č. 41, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan J. G. dle důvodové
zprávy,

2) zveřejnit záměr na pronájem výše uvedeného volného místa v krytém stání na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

2124/45  
8

Odpis pohledávky po zemřelém

Rada městského obvodu

souhlasí

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

- panu R. V. za pronájem bytu na ul. Petruškova  2763/14, Ostrava-Zábřeh, ve výši 29 380 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 2 460 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

2125/45  
9

Prominutí poplatku, úroku z prodlení

Rada městského obvodu

nesouhlasí

I. s prominutím úroku z prodlení
- paní M. Š., za pronájem nebytových prostor na ul. Volgogradská 2398/98, Ostrava-Zábřeh, ve
výši 40 773,10 Kč,

II. s prominutím poplatku z prodlení
- paní M. J. a panu M. J. za byt na ul. Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 50 633 Kč, dle
důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

2126/45  
10

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

U Studia 1, 1+3, standard, č. b. 15
H. M., Krasnoarmejců 24

Výškovická 184, 1+3, standard, č. b. 4
H. J., Majovského 15, Ostrava-Bartovice

Rodimcevova 29, 1+2, standard, č. b. 5
S. E., Volgogradská 51 a S. D., Mitušova 35

F. Formana 28, 0+2, standard, č. b. 22
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H. R., Horní 3

rozhodla

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

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

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 67
Ing. W. T., Sadová 73, Opava

III.
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 47
S. T., A. Poledníka 3

Jubilejní 44, 1+2, standard, č. b. 2
Bc. U. M., Mikulůvka 201, okr. Vsetín

Jugoslávská 20, 1+1, standard, č. b. 7
Ž. N., Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba

rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením o dalších
uchazečích v pořadí dle důvodové

2127/45  
11

Stavební úpravy v  objektu Mjr.Nováka 34/1455 pavilónu A , Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

stahuje

materiál č. 11, týkající se stavebních úprav  v  objektu Mjr.Nováka 34/1455 pavilónu A , Ostrava-
Hrabůvka, z jednání 45. schůze rady do příští schůze rady městského obvodu.

2128/45  
12

Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby

Rada městského obvodu

stahuje

materiál č. 12, týkající se udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby v obytném domě v
majetku Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih: - "Bytové družstvo Kischova
11" v obytném domě č. pop. 2335 na ul. Kischova 11 v Ostravě-Zábřehu, z jednání 45. schůze rady
městského obvodu.

2129/45  
13

Uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření splátkového kalendáře s panem J. D. a paní Z. D., trvale bytem Pavlovova 1628/71,
Ostrava-Zábřeh, na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem bytu č. 9, o vel.
1+1, standard, na ul. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, ve výši 15 497 Kč, formou pravidelných
měsíčních splátek ve výši 2 500 Kč, po dobu 6 měsíců počínaje měsícem květnem 2012, poslední 7.
splátka je stanovena ve výši 497 Kč, dle důvodové zprávy

2130/45  
14

Výpověď z nájmu nebytového prostoru, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru - garážového stání č. 2 v obytném domě na ul.
Fr. Formana 272/49, Ostrava-Dubina  panu S. M., bytem J. Škody 190/5, Ostrava-Dubina dle
důvodové zprávy

II. o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 2 v obytném
domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul.
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Fr. Formana 272/49, Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální
výší měsíčního nájemného 800,- Kč vč. DPH

2131/45  
15

Zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu dohodou, zrušení výpovědi, pronájem bytu, podnájem bytu,
ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

P. P., U Studia 1, č. b. 32

III.

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

Ing. H. J., Břenkova 7 a MUDr. H. P., Břenkova 7, č. b. 24

IV.

o zrušení výpovědi z nájmu bytu, dle důvodové zprávy

N. L., V. Vlasákové 19, č. b. 16

IV.

1) o pronámu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

P. Lumumby 12, 1+3, standard, č. b. 3
Š. J., P. Lumumby 12 a L. Š., P. Lumumby 12

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

Š. J.,  P. Lumumby 12 a L. Š., P. Lumumby 12, č. b. 11

V.

o udělení písemného souhlasu pronajímatele k podnájmu bytu na dobu určitou - 12 měsíců, dle
důvodové zprávy

Klegova 21, 1+1, standard, č. b. 29
K. A., Klegova 80

VI.

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

místnost č. 2
Š. Č., Edisonova 25

2132/45  
16

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části střechy budovy pavilonu A bývalé ZŠ na ulici Mjr. Nováka
34/1455, Ostrava - Hrabůvka, o výměře 12 m2, za účelem instalace světelného loga pro
společnost Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a Mateřská škola
SOKRATES, s.r.o., se sídlem Mjr. Nováka 34/1445, Ostrava - Hrabůvka, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájemného bude činit 1000,- Kč/měsíc bez DPH

žádá

Radu města Ostravy o vydání předběžného souhlasu s pronájmem části střechy budovy pavilonu A
bývalé ZŠ na ulici Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava - Hrabůvka, za účelem instalace světelného loga
pro společnost  Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a Mateřská
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škola SOKRATES, s.r.o., se sídlem Mjr. Nováka 34/1445, Ostrava - Hrabůvka

2133/45  
17

Změna termínu užívání nebytových prostor Klubu důchodců na ulici Čujkovova 21 v Ostravě -
Zábřehu

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou termínu užívání nebytových prostor  Klubu důchodců v objektu na ul. Čujkovova 21 v
Ostravě - Zábřehu, nájemci  Českého svazu bojovníků za svobodu, se sídlem Praha 2, Lengrova
22,  základní organizaci  Ostrava - Zábřeh, v rozsahu dle důvodové zprávy.

zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského k uzavření dodatku k nájemní smlouvě

2134/45  
18

Změna účelu užívání bytové jednotky v pavilonu ZŠ Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové
organizace

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu účelu užívání bytové jednotky v pavilonu UV 11-A  Základní školy Ostrava-Zábřeh, V
Zálomu, č. p. 2948, č. or. 1, na pozemku parc. č. st. 4591, k. ú. Zábřeh nad Odrou na nebytový
prostor z důvodu přemístění "Centrální spisovny ÚMOb Ostrava-Jih"

rozhodla

v souladu s čl. 8 odst. 3 OZV  města Ostravy č. 11/2000, statut města Ostravy, v platném znění,
vyčlenit nebytové prostory o výměře 65,72 m² v pavilonu UV 11-A ZŠ Ostrava-Zábřeh, V Zálomu,
č. p. 2948, č or. 1, na pozemku parc. č. st. 4591, k. ú. Zábřeh nad Odrou, k zabezpečení výkonu
 své působnosti, a to ke zřízení pracoviště odboru vnitřních věcí ÚMOb Ostrava-Jih, pro pracovníky
"Centrální spisovny ÚMOb Ostrava-Jih"

2135/45  
19

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 33
Z. P., Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh

V. Vlasákové 4, 1+2, standard, č. b. 22
G. V., V. Vlasákové 4, Ostrava-Bělský Les

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 22
F. Z., V. Košaře 4, Ostrava-Dubina

trvá

I.
na svém předchozím usnesení č. 1787/39 ze dne 02.02.2012, kterým rozhodla o neuzavření
smlouvy k nájmu bytu, dle důvodvé zprávy

Zlepšovatelů 8, 1+2, standard, č. b. 5
J. Z., Zlepšovatelů 8, Ostrava-Hrabůvka

II.
na vyklizení bytu

Zlepšovatelů 8, 1+2, standard, č. b. 5
J. Z., Zlepšovatelů 8, Ostrava-Hrabůvka

2136/45  
20

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí
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s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
J. P.
Bohumíra Četyny 2, Ostrava-Bělský Les

M. F.
Bohumíra Četyny 2, Ostrava-Bělský Les

2)
R. K.
A. K.
Svornosti 49, Ostrava-Zábřeh  

J. V.
Svornosti 45, Ostrava- Zábřeh

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

J. V.
Výškovická 174, Ostrava-Výškovice

4)
V. O.
Jugoslávská 26, Ostrava-Zábřeh

T. R.
Dr. Šavrdy 19, Ostrava-Bělský Les

5)
N. B.
Jana Škody 1, Ostrava-Dubina

J. S.
U Parku 5, Ostrava-Moravská Ostrava

2137/45  
21

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

Rada městského obvodu

a souhlasí

s navýšením hodnoty předaného nemovitého majetku níže uvedeným příspěvkovým organizacím a
to:
Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizací a
bere na vědomí navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku, které provedla:
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace,
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace a
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace z
vlastních finančních prostředků, dle důvodové zprávy.

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině ze
dne 17.5.2012 příspěvkové organizaci:
Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci,
Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci a
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci, dle
důvodové zprávy.

2138/45  
22

Prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem části pozemku p.p.č. 243/23 ostatní plocha–zeleň o výměře 32 m2, odděleného
geometrickým plánem č. 1201-244/2011 ze dne 13.5.2011, s novým označením jako pozemky
p.č.st. 2242 zast.plocha-byt.dům č.p. 657 o výměře 4 m2, p.č.st. 2243 zast.plocha-byt.dům č.p.
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657 o výměře 4 m2, p.č.st. 2244 zast.plocha-byt.dům č.p. 656 o výměře 4 m2, p.č.st. 2245
zast.plocha-byt.dům č.p. 656 o výměře 4 m2, p.č.st. 2246 zast.plocha-byt.dům č.p. 655 o výměře
4 m2, p.č.st. 2247 zast.plocha-byt.dům č.p. 655 o výměře 4 m2, p.č.st. 2248 zast.plocha-byt.dům
č.p. 654 o výměře 4 m2, p.č.st. 2249 zast.plocha-byt.dům č.p. 654 o výměře 4 m2, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.  Hrabůvka, ul.
Jubilejní, za účelem ucelení vlastnictví k nemovitostem ve vlastnictví žadatele – pozemky pod
přístavbou lodžií k bytovému domu, do vlastnictví Bytového družstva Jubilejní 105, IČ: 25897985,
se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Jubilejní 656/105, PSČ 700 30, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2,
celková cena 9.600 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
2.000 Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava – Jih rozhodnout o úplatném převodu dotčené
nemovitosti

2139/45  
23

Prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem  části pozemku parc.č. 793/1 ostatní plocha-zeleň o výměře 33 m2 odděleného
geometrickým plánem č. 899-33/2011 ze dne 7.7.2011 a nově označeného jako pozemek parc.č.
793/409 zastavěná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem dostavby vstupu do bytového
domu č.p. 508, do vlastnictví Bytového družstva Výškovická 178, IČ: 26848368, Výškovická
508/178, 700 30 Ostrava – Výškovice, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, celková cena 9.900 Kč, za
podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.500 Kč a úhrady poplatku
za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava – Jih rozhodnout o úplatném převodu dotčené
nemovitosti

2140/45  
24

Prodej domu a pozemku na ul. Jiskřiček 1, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2300 na pozemku parc. č. st. 3250 na ulici Jiskřiček č. or. 1 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 3250 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 212 m2,
v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4.
2001, v platném znění, právnické osobě Bytové družstvo Jiskřiček 1, Ostrava, se sídlem Ostrava,
Jiskřiček 2300/1, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 5.525.270,-- Kč, za kupní cenu pozemku
63.600,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč. Převod
domu se uskuteční za podmínky doložení výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu o vzniku
právnické osoby

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu domu a pozemku dle zák. č.
128/2000 Sb., v platném znění a v souladu se "Zásadami o prodeji domů, bytů..." ze dne 26. 4.
2001, v platném znění.

2141/45  
30

Prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 62, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické
osoby–družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2212 na pozemku parc. č. st. 3234 na ulici Patrice Lumumby č.
or. 62 a s úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 3234 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o
 výměře 215 m2, v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...."
ze dne 26. 4. 2001, v platném znění, právnické osobě Bytové družstvo P. Lumumby 62, Ostrava,
se sídlem Ostrava, P. Lumumby  2212/62, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 7.149.960,-- Kč, za
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kupní cenu pozemku 64.500,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
10.000,-- Kč.   Převod domu se uskuteční za podmínky doložení výpisu z obchodního rejstříku
Krajského soudu o vzniku právnické osoby

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu domu a pozemku dle zák. č.
128/2000 Sb., v platném znění a v souladu se "Zásadami o prodeji domů, bytů..." ze dne 26. 4.
2001, v platném znění.

2142/45  
31

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemku parc. č. 740/123 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, pozemku
parc.č. 740/124  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 a pozemku parc.č. 740/125 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 79 m2 (vzniklé oddělením z pozemků parc.č. 740/4 ostatní plocha-jiná
plocha a pozemku parc.č. 740/39 ostatní plocha-ostatní komunikace dle GP ze dne 13.10.2011), ul.
Staňkova, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pod stavbou schodiště, 3 parkovacích míst a
manipulační plochy u objektu bydlení č.pop. 214, do vlastnictví společnosti MV Elektrárna, spol. s
r.o., IČ: 26791501, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Cihelní 27/128, PSČ 702 00, za kupní
cenu ve výši 99.000 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
2.400 Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava – Jih rozhodnout o úplatném převodu dotčených
nemovitostí

2143/45  
32

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemku p.p.č.  654/1 ostatní plocha, zeleň   v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, v majetku statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby rekonstrukce přípojky NN v délce 85 bm pod povrchem
dotčeného pozemku

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 654/1 ostatní plocha,
zeleň   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby rekonstrukce přípojky NN v délce 85
bm, pro 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 a 600,- Kč/bm bez DPH ve  zpevněné ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem přípojky, 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

2144/45  
33

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

Rada městského obvodu
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souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 995/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 995/12 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 995/52 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1005/17 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění  stavby sítě v rámci akce
„OMS PODA Ostrava, Přípojka Horymírova 2975/4"  v délce cca 476 pod povrchem dotčených
pozemků a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou
řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS, dle důvodové
zprávy

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky  p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná
plocha, p.p.č. 995/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 995/12 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 995/52 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1005/17 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby sítě v rámci akce „OMS PODA Ostrava,
Přípojka Horymírova 2975/4"   v délce cca 476 bm pod povrchem dotčených pozemků,  pro
společnost PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, za
úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč bez DPH v ostatní ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem stavby - společností PODA a.s., IČ:
25816179, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

2145/45  
34

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 654/69 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 654/73 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 654/74 ostatní plocha,
ostatní komunikace  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krasnoarmejců, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění  stavby sítě v rámci akce
„OMS PODA Ostrava, propojení tras - ul. Krasnoarmejců"  v délce cca 51 pod povrchem dotčených
pozemků a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou
řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS dle důvodové
zprávy

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky  p.p.č. 654/69 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 654/73 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 654/74 ostatní
plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby sítě v rámci akce „OMS PODA
Ostrava, propojení tras - ul. Krasnoarmejců"   v délce cca 51 bm pod povrchem dotčených
pozemků,  pro společnost PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28.
října 1168/102, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč bez DPH v
ostatní ploše

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

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem stavby - společností PODA a.s., IČ:
25816179, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

2146/45  
35

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Výstavba chodeckých přechodů na ul. Plzeňské (úsek
Čujkovova – Horní), SO 403 Přeložka sdělovacího vedení Telefónica O2“ na pozemku p.p.č. 612/79
ostatní plocha-ostatní komunikace, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, který je v majetku
Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění
podzemního vedení veřejné komunikační sítě přes p.p.č. 612/79 o výměře 56 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 612/79 ostatní plocha-
ostatní komunikace, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, který je v majetku Statutárního města
Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění podzemního vedení
veřejné komunikační sítě  přes p.p.č. 612/79 o výměře 56 bm, pro společnost Telefónica Czech
Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, za
úplatu ve výši 100 Kč/bm bez DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání  stavby „Výstavba chodeckých přechodů na ul. Plzeňské (úsek Čujkovova –
Horní), SO 403 Přeložka sdělovacího vedení Telefónica O2“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „Výstavba
chodeckých přechodů na ul. Plzeňské (úsek Čujkovova – Horní), SO 403 Přeložka sdělovacího
vedení Telefónica O2“

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ:
60193336, se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého
návrhu

2147/45  
36

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací ve školství a kultuře za rok 2011

Rada městského obvodu

projednala

výsledky hospodaření za rok 2011 příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih dle příloh materiálu

schvaluje

zlepšené výsledky hospodaření za rok 2011 a jejich rozdělení dle přílohy č. 1 příspěvkových
organizací  ve školství a kultuře zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí výsledky hospodaření za rok 2011
příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených Statutárním městem, Městským obvodem
Ostrava-Jih dle příloh materiálu a schválit  rozdělení  zlepšených hospodářských  výsledků  dle
 přílohy č. 1.
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2148/45  
37

Bezpečnostní situace a prevence kriminality
Městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1/ Zprávu Policie ČR, Městského ředitelství policie Ostrava o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a
veřejného pořádku v rámci území MOb Ostrava-Jih v roce 2011 a porovnání s rokem 2010
2/ Zprávu Městské policie Ostrava k bezpečnostní situaci na území městského obvodu Ostrava-Jih v
roce 2011
3/ Zprávu Prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih 2012

2149/45  
38

Návrh na přijetí finančního příspěvku

Rada městského obvodu

rozhodla

o přijetí finančního příspěvku ve výši 400.000,-Kč  od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. se
sídlem Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 Ostrava-Kunčice, IČ 45193258 na vybavení zahrady
mateřské školy Mjr. Nováka 30/1401.

2150/45  
39

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 s doplněním

2151/45  
40

Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih dle důvodové zprávy.

2152/45  
41

Souhlas s použitím finančních prostředků z úplaty za předškolní vzdělávání na částečnou úhradu
nákladů na mzdy a zákonné odvody pro nepedagogické zaměstnance

Rada městského obvodu

souhlasí

s použitím finančních prostředků z úplaty za předškolní vzdělávání na částečnou úhradu nákladů
mezd a s nimi spojenými zákonnými odvody nepedagogických zaměstnanců Mateřské školy
Harmonie Ostrava-Hrabůvka,Zlepšovatelů 27,příspěvkové organizace, a to do výše  170  tis. Kč.

2153/45  
42

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím darů příspěvkovu organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 70 000,- Kč od NET4GAS, s.r.o. Praha 4 projekt "Kdo si hraje, nezlobí"  na
materiální  vybavení pro program pohybových a společenských aktivit k prevenci patologických
jevů
- věcný dar v hodnotě 5 900,- Kč 2 ks psacích stolů a zrcadlo od firmy Stolařství Šputa Ostrava
- věcný dar v hodnotě 490,- Kč 1 ks psací stůl od p. Holubové Ostrava-Zábřeh.

2154/45  
43

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu
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rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím,
které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho
působnosti ve školství a kultuře", v části sedmé , čl.1, bodu 1. pro Základní školu a mateřskou
školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového
řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb v rámci zajištění školy v přírodě pro žáky a děti
základní a mateřské školy v předpokládané výši 1.500.000,-Kč bez DPH

2155/45  
44

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
Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci
Mateřské škole Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci dle
důvodové zprávy

2156/45  
45

Zrušení části usnesení o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace, poskytnutí
 veřejné finanční podpory - účelové dotace

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 0267/9 ze dne 8. března 2012 ve znění "Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo
o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti kultury Kulturnímu domu Akord
Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem  nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 479 73 145  na realizaci
projektů "Letní festival kultury 2012" ve výši Kč 10.000,- a "Fajn FOTO fest 2012" ve výši Kč
5.000,- "

souhlasí

s poskytnutím veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti kultury Domu kultury AKORD
Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem  nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 479 73 145 ve výši Kč
15.000,- na realizaci projektu "Letní festival kultury 2012"

doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih
rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti kultury Domu kultury
AKORD Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 479 73 145, na
realizaci projektu "Letní festival kultury 2012" ve výši Kč 15.000,-

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy o poskytnutí
účelové dotace

2157/45  
46

Žádost o prominutí vrácení finančních prostředků z poskytnuté účelové dotace

Rada městského obvodu

projednala

žádost o prominutí vrácení finančních prostředků ve výši  5.903,- Kč , č. smlouvy 13/021/103/11,
na realizaci projektu "Solná jeskyňka" Občanskému sdružení Pohádka, Ostrava-Zábřeh, se sídlem
 Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 26597110, poskytovateli účelové dotace
Statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Ostrava-Jih

doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o vrácení neoprávněně čerpaných
finančních prostředků ve výši Kč 5.903,- na realizaci projektu "Solná jeskyňka", č. smlouvy 13/021
/103/11, Občanským sdružením Pohádka, Ostrava-Zábřeh, se sídlem Rezkova 2994/14, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ 26597110, poskytovateli účelové dotace Statutárnímu městu Ostrava,
Městskému obvodu Ostrava-Jih
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2158/45  
47

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na  pronájem části pozemku parc.č. 654/11 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Gorochovova ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih o výměře 13 m2 za účelem zřízení a užívání  parkovacího místa.

2159/45  
48

Výkup nemovitostí v kat.území Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova x Plzeňská x Kpt. Vajdy

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným nabytím níže uvedených nemovitostí v kat. území Zábeh nad Odrou, a to

- budovy bez č.p. na pozemku parc.č.st. 3487/4, zastavěná plocha a nádvoří,
- budovy bez č.p. na pozemku parc.č.st. 3487/5, zastavěná plocha a nádvoří,
- budovy bez č.p. na pozemku parc.č.st. 6101, zastavěná plocha a nádvoří,
- budovy bez č.p. na pozemku parc.č.st. 3491, zastavěná plocha a nádvoří,
- budovy č.p. 2625 na pozemku parc.č.st. 3485, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku parc.č.st. 3487/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 497 m2,
- pozemku parc.č.st. 3487/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 502 m2,  
- pozemku parc.č.st. 6101, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 63 m2,  
- pozemku parc.č.st. 3491, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 869 m2,  
- pozemku parc.č.st. 3485, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1276 m2,  
- pozemku parc.č.st. 4037, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m2,  
- pozemku parc.č.st. 3484, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1198 m2,  
- pozemku parc.č.st. 6190, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2,  
- pozemku parc.č.st. 4034, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 169 m2,  
- pozemku poz.par. č. 612/14, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 70709 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 612/57, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 42090 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 612/58, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 181 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 612/59, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6945 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 612/63, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 404 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 612/65, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5041 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 612/80, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2426 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 612/85, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 737 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 613/6, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1149 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 654/62, ostatní plocha, silnice, o výměře 845 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 2984, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 451 m2,
 
od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ : 451 93 258, se sídlem Vratimovská č.p. 689,
Ostrava-Kunčice, za celkovou kupní cenu ve výši 44.120.000,- Kč, za podmínek uvedených v
důvodové zprávě a za podmínky předchozího souhlasu Rady města Ostravy

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném nabytí uvedených nemovitostí

2160/45  
49

Zrušení  usnesení a pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Pavlovova

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 1730/38 ze dne 19.1.2012

a

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/157 ostatní plocha, zeleň  o výměře 15 m2   v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví  statutárního města Ostravy - svěřený městskému
obvodu Ostrava - Jih, paní V. B., IČ: 88262472, bytem Masarykova třída 949, Orlová-Lutyně, za
účelem provozování stávajícího novinového stánku s ročním nájmem ve výši 400 Kč/m2, na dobu
neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

2161/45  
50

Zrušení usnesení a výpůjčka pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova

Rada městského obvodu
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zrušuje

usnesení č. 1858/40 ze dne 16.2.2012

a

rozhodla

dát do výpůjčky část pozemku p.p.č. 479/5 ostatní plocha  o výměře 13.200 m2  a část pozemku
p.p.č. 304/2 ostatní plocha o výměře 140 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova, ve vlastnictví
 statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, Základní škole Ostrava -
Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci,  za účelem výstavby sportovního areálu, na dobu
určitou  20 let

2162/45  
51P

Odebrání osobního příplatku řediteli Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové
organizace, Mgr. Pavlu Sikorovi

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu se "Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a
specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových  organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih o odebrání osobního příplatku řediteli Základní
školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové organizace, Mgr. Pavlu Sikorovi v plné výši, dle
důvodové zprávy

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu platového výměru

2163/45  
52P

Přepracování studie pro akci  "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. etapa" na základě
doporučení poradní komise ustavené dle rozhodnutí Rady městského obvodu Ostrava-Jih č.
1862/40 ze dne 16. 2. 2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí

předloženou dopracovanou studii investiční akce " Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba, I. etapa " a
uzavření smlouvy na přepracování  studie za cenu 340 000,- Kč bez DPH.

schvaluje

na základě doporučení poradní komise jmenované usnesením rady Městského obvodu Ostrava-Jih
č. 1862/40 ze dne 16. 2. 2012 předloženou přepracovanou studii na akci " Vodní areál Ostrava-Jih,
dostavba - I. etapa " jako podklad pro zpracování projektové dokumentace

2164/45  
53P

Veřejná zakázka PD "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 23"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/034/003/2012 na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu zpracování projektové dokumentace  na akci "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní
kolonie VII. etapa, Edisonova 23", kterým se doplňuje předmět plnění a to z důvodu zjištění
nových skutečností, jejichž potřeba vyvstala v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností,
tyto práce nebyly obsaženy v původním zadání. Zhotovitel projektové dokumentace PPS Kania
s.r.o., zpracuje dílo za cenu nejvýše přípustnou 388 800,- Kč. vč. DPH

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. č. 6/034/003/2012na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu zpracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce bytových domů
Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 23" se zhotovitelem projektové dokumentace PPS Kania
s.r.o. na prodloužení lhůty realizace díla v souvislosti s realizací dodatečných projektových prací do
31.5.2012

2165/45  
54P

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 B. Václavka 1,3,5

Rada městského obvodu
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rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 28.12 k provedení
stavebních prací "GO výměna výtahů B. Václavka 1,3,5" 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 doplněním

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. Josef Graňák, 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 28.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 21. 06. 2012

2166/45  
55P

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 nájezdových ramp Vaňkova 48, 52, Ostrava-Bělský
Les

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 27.12 k provedení
stavebních prací "Oprava nájezdových ramp Vaňkova 48, 52, Ostrava-Bělský Les" 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
doplněním

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

Termín: 21. 06. 2012

2167/45  
56P

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"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 29.12 k provedení
stavebních prací "Oprava  elektroinstalace společných prostor Abramovova 10, 14, OV - 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 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 29.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 30. 06. 2012

2168/45  
57P

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"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 23.12 k provedení
stavebních prací "Oprava lodžií Markova 2947/16, 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
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Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s 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 23.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 30. 06. 2012

2169/45  
58P

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 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 I. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2012 Základní školy Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
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

2170/45  
59P

Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - „Výměna oken vč. meziokenních vložek v objektu č.p. 2633 ul.
Volgogradská 2,  Ostrava – Zábřeh“

Rada městského obvodu

vylučuje

MEROPS spol. s r.o. se sídlem Český Těšín, ul. Strojnická 374, PSČ 735 62, IČ 25394282
A.O.P.  s.r.o.  se sídlem Přerov, Denisova 2916/9, PSČ 750 02, IČ 60749385
ALWIN START s.r.o. se sídlem Šenov, Volenská 1680, PSČ 739 34, IČ 25382314 z důvodů
uvedených v důvodové zprávě

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 14.12 „Výměna oken vč. meziokenních vložek v objektu č.p. 2633 ul.
Volgogradská 2,  Ostrava – Zábřeh“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

s vybraným uchazečem FENSTAV STAVBY  a. s.  se sídlem  Ostrava - Hrabová, Paskovská 98/47,
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PSČ 720 00, IČ 28610938  za nabídkovou cenu:
1 974 966 Kč bez DPH a 3 týdenní lhůtou realizace          
            
a

jako druhým v pořadí s uchazečem STARTRONIC s. r. o. , se sídlem Ostrava - Poruba, Hlavní třída
6147/52, PSČ 708 00, IČ 25358782, za nabídkovou cenu:
1 859 883  Kč bez DPH a 7 týdenní lhůtou realizace

ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken vč.
meziokenních vložek v objektu č.p. 2633 ul. Volgogradská 2,  Ostrava – Zábřeh“

Termín: 10. 05. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Výměna oken vč. meziokenních vložek v objektu č.p. 2633 ul. Volgogradská 2,  Ostrava – Zábřeh“
a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 15. 05. 2012

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této  veřejné zakázky VZ 14.12

Termín: 25. 05. 2012

2171/45  
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) - Demolice spojovacího krčku ul. 29. dubna 33/259,
Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče MSS Ostrava s.r.o., se sídlem Věšínova 457/36, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ:
61973840, z důvodu uvedeného v předloženém zdůvodnění tohoto přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 18.12 "Demolice spojovacího krčku ul. 29. dubna 33/259, Ostrava-Výškovice" o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Ing. Miroslav Pytel MIROP, s místem podnikání Slavníkovců 13A/470, 709
00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 18110592, za nabídkovou cenu:
Kč 1.719.228,86 bez DPH,
tj. Kč 2.063.074,66 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem Profi stavební s.r.o., se sídlem Nádražní 545/140, 702 00
 Moravská Ostrava, IČ: 65140559, za nabídkovou cenu:
Kč 1.810.793,14 bez DPH,
tj. Kč 2.172.951,84 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Demolice spojovacího krčku
ul. 29. dubna 33/259, Ostrava-Výškovice"

Termín: 04. 05. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Demolice spojovacího krčku ul. 29. dubna 33/259, Ostrava-Výškovice" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 11. 05. 2012
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2172/45  
61P

Zrušení  VZ  (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

rozhodla

zrušit  veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 04.12 k provedení stavebních prací „Oprava chodníku
ul. Čujkovova-jih“ z důvodu odstoupení vybraného uchazeče KONE STAVBY s.r.o.

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony  v souvislosti se zrušením této veřejné zakázky VZ 04.12

Termín: 10. 05. 2012

2173/45  
62P

Zrušení  VZ  (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

zrušit  veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 08.12 k provedení stavebních prací „Oprava chodníku
ul. Výškovická “ z důvodu odstoupení vybraného uchazeče SPORTOVNÍ   A LINIOVÉ  STAVBY
MORAVA s.r.o.

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony  v souvislosti se zrušením této veřejné zakázky VZ 08.12

Termín: 10. 05. 2012

2174/45  
63P

Zrušení VZ (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

o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu VZ 05.12 k provedení stavebních prací "Oprava
komunikace Břustkova, O.-Výškovice" z důvodu odstoupení vybraného uchazeče KONE STAVBY
s.r.o.

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 05.12 vyplývající z
bodu usnesení

Termín: 30. 04. 2012

2175/45  
64P

Zrušení VZ (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

o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu VZ 09.12 k provedení stavebních prací "Oprava
komunikace Neklanova" z důvodu odstoupení vybraného uchazeče PTGE OVA s.r.o.

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 09.12 vyplývající z
bodu usnesení
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Termín: 30. 04. 2012

2176/45  
65P

Zrušení  VZ  (  § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a oddílu B části II.
Zásad) -„Výměna oken vč. meziokenních vložek na objektu  Lužická 4, Ostrava – Výškovice“

Rada městského obvodu

vylučuje

BESKYDGROUP s.r.o.se sídlem  Frýdek-Místek, Na Poříčí 2050, PSČ 738 01, IČ  286 14 321
Profi stavební s.r.o.    se sídlem  Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 545/140, PSČ 702 00, IČ
651 40 559
RODOKOV 91 s.r.o.  se sídlem  Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 101, PSČ 709 00, IČ
646 09 316  
ALUMONT plast s.r.o. se sídlem  Velká Polom, Hradská 501, PSČ 747 64 , IČ 258 38 113
z důvodů uvedených v důvodové zprávě

rozhodla

zrušit  zadávací řízení VZ 24.12  „Výměna oken vč. meziokenních vložek na objektu  Lužická 4,
Ostrava – Výškovice“  z důvodu vyloučení všech dodavatelů ze zadávacího řízení

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony  v souvislosti se zrušením této veřejné zakázky VZ 24.12

Termín: 31. 05. 2012

2177/45  
66P

Zrušení  VZ (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

revokuje

usnesení č. 2115/44 z 12.4.2012

rozhodla

veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 15.12  „Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-
technického dozoru investora “ zrušit

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 15.12 vyplývající z
bodu usnesení

Termín: 04. 05. 2012

2178/45  
OR

Poskytnutí finančního daru

Rada městského obvodu

rozhodla

o poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč za práci v rozborové komisi pro příspěvkové
organizace ve školství a kultuře těmto jednotlivým členům:

Ing. Romana Filipová
RSDr. Pavel Holas
Ing. Radim Ondříšek
Ing. Jaroslav Moureček
pí Monika Schromová
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2179/45  
OR

Stanovisko k vydámí 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 :

Plzeňská 294
Krasnoarmějců 1/2192
F. Hajdy 1397/11
Jugoslávská 2957/40

všechny v Městském obvodu Ostrava-Jih

2180/45  
OR

Nový návrh na doplnění OZV č. 11/2011

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 1797/40 ze dne 16. 2. 2012

a souhlasí

s návrhem na doplnění OZV č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů,
interaktivních videoloterijních terminálů a lokálních loterních systémů na území Statutárního města
Ostravy, a to v čl. 1 odst. 1, kdy za text "- v městském obvodu Svinov" se vkládá text "- na území
celého městského obvodu Ostrava-Jih s výjimkou ulic

Výškovická
Horní
Dr. Martínka
Plzeňská

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zrušit  své usn. č. 264/9 ze dne 8. 3. 2012 a schválit předložený
nový návrh na doplnění OZV č. 11/2011
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

4 Prominutí smluvní pokuty s příslušenstvím za pronájem nebytového prostoru

Rada městského obvodu

souhlasí

prominutím smluvní pokuty ve výši 118.427,50,-- Kč a příslušenství k uhrazené pohledávce,
vzniklé z titulu pohledávky za pronájem nebytového prostoru k objektu na ul. Na Mýtě 1556/10 dle
nájemní smlouvy č. 2/b032/49/00 panu J. K., a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o prominutí smluvní pokuty ve výši 118.427,-- Kč a
příslušenství k uhrazené pohledávce dle důvodové zprávy.
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Tiskové opravy

TO Pronájem bytu výběrovým řízením (tisková oprava k usnesení č. 2065/44 ze dne 12.04.2012)

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Zlepšovatelů 26, 1+3, standard, č. b. 6
P. R., Plavecká 1
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