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Přehled usnesení 46. schůze Rady městského obvodu, ze dne 10. 5. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2181/46 1. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2182/46 2. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2183/46 3. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2184/46 4. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2185/46 5. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2186/46 6. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2187/46 7. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2188/46 8. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2189/46 9. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2190/46 10. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2191/46 11. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2192/46 12. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2193/46 13. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2194/46 14. Kritéria bodového hodnocení uchazečů o pronájem bytů formou "Výběrového řízení - smluvní nájemné za m²"
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2195/46 15. Nájemné za pronájem bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2196/46 16. Nájemné za pronájem nebytových prostor, garáží a garážových stání v obytných domech (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2197/46 17. Odpis nedobytné pohledávky (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2198/46 18. Plná moc pro JUDr. Jarmilu Jařabáčovou (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2199/46 19. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2200/46 20. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2201/46 21. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2202/46 22. Stanovení nájemného v rekonstruovaném domě na ul. Jubilejní 68 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2203/46 23. Stavební úpravy v  objektu Mjr.Nováka 34/1455 pavilónu A , Ostrava-Hrabůvka (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2204/46 24. Udělení souhlasu s umístěním místa podnikání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2205/46 25. Ukončení výpůjčky  nebytových prostor na ul. Mjr. Nováka  výpovědí (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2206/46 26. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2207/46 27. Uzavření smlouvy o ubytování, zánik nájmu bytu dohodou (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2208/46 28. Uzavření splátkového kalendáře (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2209/46 29. Vymezení strategického obecního domovního a bytového fondu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2210/46 30. Zveřejnění záměru na pronájem plochy pro umístění propagačního stánku (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2211/46 31. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2212/46 32. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2213/46 33. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní x ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2214/46 34. Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2215/46 35. Pronájem pozemku u školy na ulici Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka – variantní návrh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2216/46 36. Pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2217/46 37. Převedení práv a závazků k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova a Tarnavova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2218/46 38. Snížení výměry pronajatého pozemku a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Bolotova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2219/46 39. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Pavlovova x Rudná (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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2220/46 40. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Věšínova  x Zkrácená (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2221/46 41. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Česká (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2222/46 42. Stanovisko k možnosti vydržení pozemků u rodinného domu na ulici Starobělská 46, Ostrava-Zábřeh (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2223/46 43. Stanovisko k pronájmu částí pozemků v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Plzeňská (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2224/46 44. Stanovisko ke směně a nabytí pozemků v rámci přípravy projektu  „Prodloužená Ruská“ (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2225/46 45. Stanovisko ke svěření  budoucí stavby energolávky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2226/46 46. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře - 1 (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2227/46 47. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře - 2 (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2228/46 48. Výpověď  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2229/46 49. Výpověď  pronájmu v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. Gen. Svobody (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2230/46 50. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2231/46 51. Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2232/46 52P. Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Zateplení domu Jugoslávská 20, včetně opravy
lodžií (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2233/46 53P. 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 na MŠ Chrjukinova 11, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2234/46 54P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění do 31.03.2012) - Výměna oken obytných domů B. Václavka č. 19,21 (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2235/46 55P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném 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)

2236/46 56P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - GO výměna výtahů V. Jiříkovského 27,29 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2237/46 57P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Oprava nájezdové rampy J. Škody 9, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2238/46 58P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a  Zásad) - „Výměna oken a oprava meziokenních vložek na objektu Lužická 4,
Ostrava - Výškovice“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2239/46 OR Podnět k revokaci usnesení rady městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2240/46 OR Zahraniční pracovní cesta (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2181/46  
1

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 64
K. B., bytem A. Poledníka 4/2, Ostrava-Dubina

2182/46  
2

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí
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přehled uzavřených Smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách za období od 01.01.2012 do 31.03.2012

2183/46  
3

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. 20
L. M., Dvouletky 51, Ostrava-Hrabůvka

2184/46  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ F.Formana, tj. navýšení o 1 095 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 165 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 930 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 365 o 165 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 365 o 930 tis. Kč

2185/46  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 8 000 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2011)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171, UZ 11 o 3 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171, UZ 11 o 4 700 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

2186/46  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 000 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2011)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171, UZ 11 o 3 840 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5169, UZ 11 o 160 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

2187/46  
7

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 23 594 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2011)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, UZ 11 o 612 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 11 o 285 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121,ORG 1045, UZ 11 o 27 tis. Kč
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- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 11 o 71 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, UZ 11 o 81 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3412, pol. 6121, UZ 11 o 408 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, UZ 11 o 230 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 11 o 150 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121,ORG 1046, UZ 11 o 5 730 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121,ORG 1047, UZ 11 o 4 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 5171,ORG 1047, UZ 11 o 2 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121,ORG 1048, UZ 11 o 2 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121,ORG 1049, UZ 11 o 8 000 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

2188/46  
8

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 6 500 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2011)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5169, UZ 11 o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5171, UZ 11 o 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169, UZ 11 o 728 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171, UZ 11 o 3 400 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, UZ 11 o 382 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171, UZ 11 o 1 590 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

2189/46  
9

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 12 000 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2011)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6130, UZ 11 o 12 000 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

2190/46  
10

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V. Pravidla pro nakládání s finančními prostředky, evidencí majetku a postupy
v účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 9 v celkové výši
355.810,- Kč :

DHM - přístroje a zvláštní technika     355.810,- Kč

ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit, likvidaci neupotřebitelného majetku

2191/46  
11

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 41, box č. 57, NP na ul. B. Václavka panu R.
P.  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem  800,- Kč měsíčně vč.
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DPH,

2) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 42, box č. 81, NP na ul. B. Václavka paní M. L. 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem  800,- Kč měsíčně vč.
DPH.

2192/46  
12

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 51, box č. 40/1, PP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. P., dle důvodové
zprávy,

rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 53, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan V. T.,
- PO 32, box č. 36, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan J. M.,
- PO 42, box č. 60, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní M. L.,
- PO 51, box č. 52, PP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce firma BREKER s.r.o., dle
důvodové zprávy,

3)
- zveřejnit záměr na pronájem volného místa pro jednostopé vozidlo v krytém stání uvedeném v
bodě 1) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 400,- Kč
měsíčně vč. DPH,
- zveřejnit záměry na pronájem  volných míst v krytých stáních uvedených  v bodě 2) na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

2193/46  
13

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 55 000,- Kč od IMOS Brno, závod Ostrava na nákup učebnic pro výuku jazyka
anglického
-věcný dar v hodnotě 4 230,- Kč nástěnka pro MŠ Mozartova od Občanského sdružení Mráček

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
-věcné dary v hodnotě 178 973,80 Kč (3 ks notebooky, 1 ks robotická sestava, sady čidel) v rámci
programu Vzdělávání  pro konkurence schopnost od Ostravské univerzity v Ostravě.

2194/46  
14

Kritéria bodového hodnocení uchazečů o pronájem bytů formou "Výběrového řízení - smluvní
nájemné za m²"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

kritéria bodového hodnocení uchazečů o pronájem bytů formou "Výběrového řízení - smluvní
nájemné za m²", s účinností od 11.05.2012, dle důvodové zprávy s úpravou

2195/46  
15

Nájemné za pronájem bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

I. nezvýšit s účinností od 01.07.2012 nájemné za pronájem bytů ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih o průměrnou míru inflace za rok 2011, tj. o 1,9
%
- u nájemců bytů s tzv. regulovaným nájemným ve výši 50,02 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc
pro byty standardní a ve výši 45,02 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc pro byty se sníženou
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kvalitou
- u nájemců s uzavřenou nájemní smlouvou na smluvní nájemné

II. zvýšit s účinností od 01.07.2012 nájemné za pronájem bytů zvláštního určení ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih o průměrnou míru inflace za
rok 2011, tj. o 1,9 %

dle důvodové zprávy

2196/46  
16

Nájemné za pronájem nebytových prostor, garáží a garážových stání v obytných domech

Rada městského obvodu

rozhodla

I. zvýšit s účinností od 01.07.2012 nájemné za pronájem nebytových prostor, které se nacházejí v
obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu
Ostrava-Jih o průměrnou míru inflace za rok 2011, tj. o 1,9 % u nájemců, jejichž nájemní smlouva
nabyla účinnosti před 01.01.2012

II. zvýšit s účinností od 01.07.2012 nájemné za pronájem garáží a garážových stání, které se
nacházejí v obytných domech ve vlastnictví  Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému
obvodu Ostrava-Jih o průměrnou míru inflace za rok 2011, tj. o 1,9 % u všech nájemců

dle důvodové zprávy

2197/46  
17

Odpis nedobytné pohledávky

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytné pohledávky po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- paní H. G. a panu B. G. za pronájem nebytových prostor na ul. Rodimcevova 2054/27, Ostrava-
Zábřeh, ve výši 303 785 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 273 185,50 Kč s příslušenstvím za
nedoplatky z vyúčtování služeb a ve výši 34 149 Kč za náklady řízení, za pronájem nebytových
prostor na ul. Rodimcevova 2055/29, Ostrava-Zábřeh, ve výši 43 701 Kč s příslušenstvím za
nájemné, ve výši 67 248,20 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb a ve výši 11 122
Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

2198/46  
18

Plná moc pro JUDr. Jarmilu Jařabáčovou

Rada městského obvodu

zrušuje

odvolání plné moci udělené JUDr. Jarmile Jařabáčové, advokátovi, IČ: 48755052, se sídlem
Puchmajerova 7, Ostrava-Moravská Ostrava  dne 20.06.2008 dle důvodové zprávy

2199/46  
19

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků na nájmu nebytových prostor v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih v hodnotě pohledávky nad 10 000 Kč, včetně
způsobu zajištění těchto pohledávek k 31.03.2012

2200/46  
20

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s prominutím poplatku z prodlení
- paní Z. P. za byt na ul. Markova 2947/16, Ostrava-Zábřeh, ve výši 101 600 Kč,
- panu R. R. za byt na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, ve výši 20 809,96 Kč ,
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- panu K. H. a paní V. H. za byt na ul. Edisonova 380/21 v Ostravě-Hrabůvce, ve výši 169 651 Kč,
 dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

2201/46  
21

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

neprominout poplatek z prodlení panu M. M., za pronájem bytu na ul. Gurťjevova 1690/19,
Ostrava-Zábřeh, ve výši 6 484 Kč, dle důvodové zprávy

2202/46  
22

Stanovení nájemného v rekonstruovaném domě na ul. Jubilejní 68

Rada městského obvodu

rozhodla

o výši smluvního nájemného 80,00 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc pro byty v
rekonstruovaném obytném domě na ul. Jubilejní 492/68  v Ostravě-Hrabůvce

2203/46  
23

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

Rada městského obvodu

souhlasí

I. s provedením vnitřních  stavebních prací spojených se změnou účelu užívání nebytových prostor
 v pavilónu A  na ul.Mjr.Nováka 34/1455, Ostrava-Hrabůvka, které provede nájemce společnost
Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a Mateřská škola
SOKRATES, s.r.o. se sídlem Mjr.Nováka 34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 27731073 vlastním
nákladem

II. souhlasí  s možností započtení nákladů za provedené práce v maximální výši 630.000,- Kč  v
nájemném  za předpokladu splnění podmínek v rozsahu dle důvodové zprávy

III. souhlasí s provedením výměny oken v pavilónu A objektu Mjr.Nováka 34/1455, Ostrava-
Hrabůvka, které provede nájemce společnost Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky a Mateřská škola SOKRATES, s.r.o. se sídlem Mjr.Nováka 34, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, IČ: 27731073 vlastním nákladem

IV. souhlasí s možností započtení nákladů za provedené práce v maximální výši 1.323.518,- Kč v
nájemném  za předpokladu splnění podmínek v rozsahu dle důvodové zprávy

2204/46  
24

Udělení souhlasu s umístěním místa podnikání

Rada městského obvodu

rozhodla

o neudělení souhlasu s umístěním místa podnikání paní S. G., jako fyzické osobě podnikající v
oblasti: "Velkoobchod, maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb" v sídle Statutárního města
Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, na ul. Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, tj. v místě
trvalého pobytu paní Silvie Gebauerové (úřední záznam), dle důvodové zprávy

2205/46  
25

Ukončení výpůjčky  nebytových prostor na ul. Mjr. Nováka  výpovědí

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení výpůjčky nebytových prostor v objektu dvoupodlažního pavilonu "C" na ul, Mjr. Nováka,
vypůjčiteli FC Ostrava - Jih, IČ: 70312966, se sídlem Svazácká 1, Ostrava - Zábřeh, výpovědí ke
dni 30.06.2012 dle důvodové zprávy

2206/46  
26

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu
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rozhodla

I.

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

B. J., Václava Košaře 5, č. b. 42
B. M., Jubilejní 30A, č. b. 4
B. P., Václava Košaře 1, č. b. 58
Č. M., Výškovická 151, č. b. 16
Č. J., Bohumíra Četyny 2, č. b. 14
Č. S., Svornosti 11, č. b. 10
D. V. a D. M., Klegova 23, č. b. 41
F. O., Závodní  49, č. b. 4
G. R. a G. B., Jubilejní 44, č. b. 1
G..S., Výškovická 153, č. b. 26
H. L., Vaňkova 46, č. b. 22
H. R. a H. N., Výškovická 157, č. b. 11
H. L. a H. R., Jubilejní 45, č. b. 2
H. J. a H. L., Výškovická 174, č. b.18
H. J., Svornosti 9, č. b. 4
H. D. a H. I., Edisonova 29, č. b. 6
J. L., Jubilejní 50, č. b. 2
J. D., Svornosti 53, č. b. 11
J. D., Výškovická 151, č. b. 32
K. P., Jubilejní 62, č. b. 2
K. J., Jubilejní 62, č. b. 7
K. M., Edisonova 84, č. b. 16
K. D., Provaznická 32, č. b. 9
K. J., Jižní 9, č. b. 10
K. K.,Čujkovova 29, č. b. 69
K. D., Jana Škody 9, č. b. 5
K. M, Stadická 3, č. b. 43
K. Z., Jubiljení 49, č. b. 1
L. R., Provaznická 32, č. b. 8
L. M., Výškovická 151, č. b. 35
M. P. a M. M., Jubilejní 29, č. b. 5
M. M., Oráčova 1, č. b. 34
M. J., Jana Škody 7, č. b. 23
M. D. a M. M.,Mňukova 24, č. b. 12
M. M., Jana Škody 1, č. b. 3
N. K., Horní 29, č. b. 16
N. V., Mládeže 11, č. b. 1
P. E., Patrice Lumumby 3, č. b. 46
P. Y., Edisonova 84, č. b. 1
P. M., Zlepšovatelů 30, č. b. 2
P. F., Jana Škody 1, č. b. 31
P. L., Mňukova 24, č. b. 35
P. R., Provaznická 32, č. b. 1
R. L., Vlasty Vlasákové 2, č. b. 16
R. G., Letecká 21, č. b. 1
R. Z. a R. V., Vlasty Vlasákové 17, č. b. 23
R. M., Čujkovova 32, č. b. 83
R. K., Jubilejní 62, č. b. 9
R. D., Františka Formana 30, č. b. 18
R. Z., Jiskřiček 1, č. b. 4
R. A., Čujkovova 29, č. b. 25
S. M., Výškovická 174, č. b. 73
S. B., Odborářská 70, č. b. 17
S. P., Vlasty Vlasákové 19, č. b. 6
S. J., Bohumíra Četyny 2, č. b. 47
S. J., Výškovická 153, č. b. 20
S. V., Odborářská 72, č. b. 14
S. P., Jubilejní 30, č. b. 4
S. M., Svornosti 47, č. b. 2
Š. R., Jiskřiček 8, č. b. 8
Š. H., Jubilejní 3, č. b. 1
Š. K., Václava Košaře 4, č. b. 30
Š. V., Jana Škody 1, č. b. 10
Š. I., Výškovická 157, č. b. 78
T. L., Jubilejní 62, č. b. 1
T. B. L., Plzeňská 10, č. b. 67
T. J., Klegova 23, č. b. 27
V. I., Výškovická 157, č. b. 40
V. V. a V. K., Františka Formana 28, č. b. 19
V. M. a V. L., Patrice Lumumby 3, č. b. 34
V. M., Bohumíra Četyny 2, č. b. 41
V. V. a V. V., Lumírova 7, č. b. 12
V. L., Velflíkova 4, č. b. 4
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W. M. a W. M., Bedřicha Václavka 1, č. b. 15
Z. R., Bohumíra Četyny 2, č. b. 68
Z. M., Slezská 11, č. b. 10
Z. K., Kischova 7, č. b. 11

II.

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

Á.J., Plzeňská 8, č. b. 1

2207/46  
27

Uzavření smlouvy o ubytování, zánik nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

místnost č. 15
V. P., Horní 3

II.

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

K. Z. a K. L., Dr. Šavrdy 19, č. b. 1

2208/46  
28

Uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře s panem M. S., bytem E. Destinové 1167/1a, Havířov, na
úhradu dlužného poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem
bytu č. 2,  vel. 1+1, standard, na ul. Jedličkova 1356/6, Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných
měsíčních splátek ve výši 1 927 Kč, po dobu 59 měsíců počínaje měsícem červnem 2012, poslední
60. splátka je stanovena ve výši 1 886 Kč, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

2209/46  
29

Vymezení strategického obecního domovního a bytového fondu

Rada městského obvodu

rozhodla

o vymezení strategického obecního domovního a bytového fondu, který je určen k trvalému vynětí
z prodeje, a to v rozsahu přílohy č. 1a s úpravou přílohy č. 3 tohoto materiálu

ukládá

vedoucí majetkového odboru Bc. Drahomíře Hanzelkové zajistit s účinností od 01.07.2012
aktualizaci přílohy č. 1 "Zásad prodeje domů,  bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných
pozemků v majetku Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih" v
rozsahu vymezeného strategického obecního domovního a bytového fondu

souhlasí

s návrhem na úpravu čl. 9 odst. 23 Obecně závazné vyhlášky č. 11/2000 "Statut města Ostravy" ve
znění :
"Městský obvod používá příjmy z nájmů bytů ve výši 60% výlučně k financování správy, údržby,
oprav a rekonstrukcí bytového fondu, jenž byl svěřen městskému obvodu; příjmy z nájmů bytů ve
výši 40% může použít k financování správy, údržby, oprav a rekonstrukcí nemovitého majetku,
jenž byl svěřen městskému obvodu; příjmy  z nebytových prostor může též použít k financování
správy, údržby, oprav a rekonstrukcí nemovitého majektu, jenž byl svěřen městskému obvodu a k
úhradě splátek úvěrů, půjček, návratných finančních výpomocí a úroků z nich, které byly
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městskému obvodu poskytnuty na opravy, údržbu, modernizaci bytového fondu a na odstraňování
povodňových škod na bytovém fondu. Kapitálové příjmy z prodeje nemovitého majetku může
městský obvod použít výhradně na pořízení nemovitého majetku nebo na správu, údržbu,opravy a
rekonstrukce nemovitého majetku, jenž byl svěřen městskému obvodu."

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh na úpravu čl. 9 odst. 23 Obecně závazné
vyhlášky č.11/2000  "Statut města Ostravy" a požádat zastupitelstvo města Ostravy o schválení
předmětné úpravy .

2210/46  
30

Zveřejnění záměru na pronájem plochy pro umístění propagačního stánku

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem plochy 0,5 m2 v prostorách Úřadu městského obvodu Ostrava -
Jih, za účelem umístění propagačního stánku  s výši nájemného 200 Kč/měsíc, na dobu  určitou 6
měsíců,  dle důvodové zprávy

2211/46  
31

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
Ing. L. H.
U Studia 1, č. b. 44, Ostrava-Zábřeh

M. O.
U Studia 1, č. b. 7, Ostrava-Zábřeh

2)
T. P.
Františka Formana 55, Ostrava-Dubina

L. G.
Cholevova 21, Ostrava-Hrabůvka

2212/46  
32

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc. č. 530/1 ostatní plocha-silnice o výměře 28 m2 (2x14 m), ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice
u Ostravy, ul. Husarova, za účelem provozování zahrádky u restaurace, za cenu 290 Kč/m2/rok,
panu J. Š., IČ: 60805153, K Odře 85/8, 700 30 Ostrava - Výškovice, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

2213/46  
33

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní x ul. Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc. č. 793/281 ostatní plocha-zeleň o výměře 24 m2 (2x12 m), ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice
u Ostravy, ul. Výškovická, za účelem provozování zahrádky u restaurace, za cenu 290 Kč/m2/rok,
panu P. V., IČ: 65491807, Krakovská 1111/30, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

2214/46  
34

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

Rada městského obvodu

rozhodla
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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. 1687/21, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na
ul. U Skleníku, panu S. V., bytem Mozartova 2049/4, Ostrava-Zábřeh;

2)    pozemek parc.č.st. 2531, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, panu M. H., bytem Horní 1438/80, Ostrava-Hrabůvka;

3)    pozemek parc.č.st. 3745, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, panu Z. Š., bytem Břustkova 592/19, Ostrava-Výškovice;

4)    pozemek parc.č.st. 2957/1, zast. pl. o výměře 225 m2, jednotka č. 20/576, spoluvlastnický
podíl o velikosti 1469/37724, tzn. 8,76 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
paní A. F., bytem Jičínská 278/5, Ostrava-Výškovice;

5)    pozemek parc.č.st. 2961/1, zast. pl. o výměře 228 m2, jednotka č. 16/484, spoluvlastnický
podíl o velikosti 1554/38594, tzn. 9,18 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
paní H. D., bytem Volgogradská 2516/65, Ostrava-Zábřeh;

6)    pozemek parc.č.st. 2966/1, zast. pl. o výměře 230 m2, jednotka č. 11/361, spoluvlastnický
podíl o velikosti 1690/38630, tzn. 10,06 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
panu J. H., bytem Bohuslava Martinů 814/7, Ostrava-Poruba;

7)    pozemek parc.č.st. 2966/1, zast. pl. o výměře 230 m2, jednotka č. 11/363, spoluvlastnický
podíl o velikosti 1690/38630, tzn. 10,06 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
panu P. H., bytem J. Maluchy 11/128, Ostrava-Dubina.

2215/46  
35

Pronájem pozemku u školy na ulici Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka – variantní návrh

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemků u školy na ulici Mjr. Nováka 34, v k.ú. Hrabůvka:
1) části pozemku poz. parc. č. 433/9 o výměře 105 m2 za účelem vybudování a užívání
přístupového chodníku k budově,
2) části pozemku poz. parc. č. 433/33 o výměře 5.760 m2 za účelem užívání jako venkovní plocha
pro potřeby mateřské školy,
Vyšší odborné škole SOKRATES, s.r.o., se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Mjr. Nováka 1455/34, IČ:
27731073, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného

45 Kč/m2/rok za pronájem části pozemku poz. parc. č. 433/9 o výměře 105 m2 a 10 Kč/m2/rok za
pronájem části pozemku poz. parc. č. 433/33 o výměře 5.760 m2.

2216/46  
36

Pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek parc.č. 793/292 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 203 m2 (27 x 7,5 m) ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Výškovická, za účelem užívání zahrady, za cenu 11 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, panu JUDr. E. J., bytem Výškovická 188/633, 700 30  Ostrava –
Výškovice

2217/46  
37

Převedení práv a závazků k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova a Tarnavova

Rada městského obvodu

souhlasí

a) s převedením práv a  závazků vyplývajících ze  Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014
/2451/07/Ulr. ze dne  18.12.2007 na část pozemku p.p.č. 458/12 zahrada, ZPF o výměře 70 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, uzavřené s panem J. H., bytem Krokova 9, Ostrava - Zábřeh
 za účelem užívání zahrádky u obytného domu, na paní Helenu Hýlovou, bytem Krokova 9, Ostrava
- Zábřeh, dle důvodové zprávy

b) s převedením práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/238/05
ze dne  23.5.2005 na část pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova, uzavřené s panem P. K., bytem Tarnavova 11, Ostrava - Zábřeh
za účelem užívání parkovacího stání, na paní Šárku Križanovou, bytem Tarnavova 11, Ostrava -
Zábřeh, dle důvodové zprávy
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2218/46  
38

Snížení výměry pronajatého pozemku a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Bolotova

Rada městského obvodu

rozhodla

a) o snížení výměry části pronajatého pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 26
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova, užívaného na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č.
7/014/313/09/Ulr. ze dne 24.3.2009 ve znění dodatků,  Bytovému družstvu Bolotova 7, IČ:
27760685, se sídlem Ostrava, Zábřeh,  Bolotova 1772/7, snížením o 13 m2, formou dodatku ke
smlouvě, s účinností od 15.6.2012

b) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih, za  účelem užívání parkovacího stání č. 1 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

2219/46  
39

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN v délce 8 bm v rámci akce „Ostrava,
Pavlovova, p. Bodžár, NNk“
na  pozemcích st.p.č. 2966/14 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 2967/14 zastavěná plocha a
nádvoří a p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih
a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích st.p.č. 2966/14 zastavěná
plocha a nádvoří, st.p.č. 2967/14 zastavěná plocha a nádvoří a p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná
plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby přípojky NN  v délce 8 bm v rámci
akce „Ostrava, Pavlovova, p. Bodžár, NNk“, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 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 zemní přípojky NN
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním zemní přípojky NN

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  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 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

2220/46  
40

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky VN v délce cca 120 bm v rámci akce „Ostrava,
kabely VN 22kV stadion Vítkovice / Ostrava, Závodní, Ridera, VNk, RVN“ na  pozemku p.p.č. 154/7
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova x Závodní, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy- svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih

a

rozhodla
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o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 154/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova x Závodní,  za účelem umístění stavby
přípojky VN  v délce 120 bm v rámci akce „Ostrava, kabely VN 22kV stadion Vítkovice / Ostrava,
Závodní, Ridera, VNk, RVN“, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a 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 zemní přípojky VN
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním zemní přípojky VN

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  přípojky VN  - 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 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

2221/46  
41

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 566/126 ostatní plocha, ostatní
komunikace  a p.p.č. 566/139 ostatní plocha, ostatní komunikace v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Česká, v majetku statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
umístění přípojek v rámci stavby pod názvem „Specializované lékařské centrum GD clinic", a to
kanalizační přípojka v délce 12 bm, vodovodní přípojka v délce 4 bm, přípojka plynu v délce 5 bm
a přípojka NN v délce 1 bm

a

rozhodla

A) o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 566/139 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Česká,  za účelem umístění staveb kanalizační
přípojky v délce 12 bm a vodovodní přípojky v délce  4 bm v rámci akce „Specializované lékařské
centrum GD clinic“, pro pana Martina Woznicu, IČ: 46549986, bytem Zkrácená 48, Ostrava -
Zábřeh, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a 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  vodovodní a kanalizační přípojky
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní a kanalizační
přípojky

B) o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 566/126 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Česká,  za účelem umístění stavby přípojky NN
 v délce 1 bm v rámci akce „Specializované lékařské centrum GD clinic“, pro společnost ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu
600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a 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 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

C) o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 566/126 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Česká,  za účelem umístění stavby plynovodní
přípojky   v délce 5 bm v rámci akce „Specializované lékařské centrum GD clinic“, pro společnost
 SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem Plynární 420/3, Ostrava - Moravská Ostrava, za úplatu
600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickými plány

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníky
- vlastníkem kanalizační a vodovodní přípojky  - panem Martina Woznicu, IČ: 46549986, bytem
Zkrácená 48, Ostrava - Zábřeh,
- vlastníkem  přípojky NN  - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8,  
- vlastníkem plynovodní přípojky - společností SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem Plynární
420/3, Ostrava - Moravská Ostrava

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého
návrhu 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

2222/46  
42

Stanovisko k možnosti vydržení pozemků u rodinného domu na ulici Starobělská 46, Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k možnosti mimosoudního narovnání týkající se vydržení pozemku poz.
parc. č. 148/4, zahrada o výměře 129 m2 a části pozemku poz. parc. č. 1079/2, ostatní plocha o
výměře cca 75 m2, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou,

doporučuje

předmětné pozemky jejich uživatelům odprodat nebo pronajmout.

2223/46  
43

Stanovisko k pronájmu částí pozemků v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul.
Plzeňská

Rada městského obvodu

rozhodla

A) vydat kladné stanovisko k pronájmu částí pozemků p.p.č. 884/1 lesní pozemek a p.p.č. 884/6
lesní pozemek v k.ú. Hrabůvka a části pozemku p.p.č. 1395/1 lesní pozemek v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita ul. Plzeňská, za účelem umístění 8 ks stávajících reklamních zařízení (billboardů) o
rozměrech 5100 x 2400 mm, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - nesvěřeno Městskému
obvodu Ostrava-Jih

B) vydat záporné stanovisko k záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 884/1 lesní pozemek v k.ú.
Hrabůvka a částí pozemků p.p.č. 4434 lesní pozemek, p.p.č. 4446 lesní pozemek, p.p.č. 1459/1
lesní pozemek, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Plzeňská, za účelem umístění 5 ks nových
reklamních zařízení (billboardů) o rozměrech 5100 x 2400 mm, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy - nesvěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih

2224/46  
44

Stanovisko ke směně a nabytí pozemků v rámci přípravy projektu  „Prodloužená Ruská“

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, k.ú. Vítkovice, k.ú. Zábřeh – VŽ,
k.ú. Zábřeh  nad Odrou a k.ú. Hrabůvka,  uvedených v Příloze - seznam pozemků,  mezi
statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a subjekty Vítkovice, a.s., VÍTKOVICE
GERWORKS a.s.  a VÍTKOVICE HTB a.s., za účelem majetkového vypořádání v rámci přípravy
projektu  „Prodloužená Ruská"
a

souhlasí

s nabytím pozemků p.p.č. 241/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 241/3 ostatní plocha, jiná plocha,
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p.p.č. 404/15 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 439/3 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 455/20 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 455/86 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 623/123 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 671/2 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 692/2 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 692/4 ostatní plocha, manipulační plocha, p.p.č. 905/6 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 995/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1012/6 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 1028/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1028/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 1028/6 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 2980 ostatní plocha, zeleň
 v k.ú. Zábřeh nad Odrou a pozemků p.p.č. 190 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 192 ostatní
plocha, jiná plocha a p.p.č. 944 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 338 m2 v k.ú.
Hrabůvka do vlastnictví statutárního města Ostrava s následným svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih

2225/46  
45

Stanovisko ke svěření  budoucí stavby energolávky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

vydává

záporné stanovisko ke svěření  budoucí stavby   energolávky přes Polaneckou spojku na pozemku
p.p.č. 1149/2 ostatní plocha, dráha  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví ČR Správa železniční
dopravní cesty,  městskému obvodu Ostrava - Jih

2226/46  
46

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při
Hůře - 1

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení pronájmu pozemku st.p.č.  6384 zastavěná plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, manželům I. a M. Š., oba  bytem Volgogradská 23, Ostrava – Zábřeh, dle Smlouvy o
nájmu nemovitosti č. 2/a/014/1809/07/Ulr. ze dne  31.10.2007, z důvodu prodeje stavby na
pozemku dnem 18.12.2011

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6384 zastavěná plocha o výměře 21 m2  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený
městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání stavby zahradní chatky, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

2227/46  
47

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při
Hůře - 2

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení pronájmu pozemku st.p.č.  6305 zastavěná plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, panu S. P. a paní M. P., oba bytem Jana Maluchy 8, Ostrava – Dubina, dle Smlouvy o
nájmu nemovitosti č. 7/014/1659/08/Ulr. ze dne 20.11.2008, z důvodu prodeje stavby na pozemku
dnem 24.4.2012

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6305 zastavěná plocha o výměře 15  m2  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený
městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání stavby zahradní chatky, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

2228/46  
48

Výpověď  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná

Rada městského obvodu

rozhodla

a) vypovědět  Smlouvu o nájmu nemovitosti č.  7/014/431/09/Ulr.  ze dne 18.5.2009,  uzavřené za
účelem užívání zahrádky na pozemcích p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2
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ostatní plocha, dráha o celkové výměře 150 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná,
paní H. T., bytem Plzeňská 10, Ostrava – Zábřeh, dle důvodové zprávy

b) zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a
p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 150 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem užívání jako zahrádky na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2229/46  
49

Výpověď  pronájmu v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. Gen. Svobody

Rada městského obvodu

rozhodla

vypovědět  Smlouvu o nájmu nemovitosti č.  7/014/916/08/Ulr.  ze dne 9.6.2008,  uzavřenou za
účelem provozování stávajícího stánku s novinami na  pozemku p.p.č. 555/123 ostatní plocha,
zeleň o výměře 10 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. Gen. Svobody, panu Z. C., IČ: 42942519,
bytem Františka Formana 236/29, Ostrava – Dubina, dle důvodové zprávy

2230/46  
50

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 2471, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
2)    pozemek parc.č.st. 3651, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
3)    pozemek parc.č.st. 3721, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
4)    pozemek parc.č.st. 2965/1, zast. pl. o výměře 226 m2, jednotka č. 12/380, spoluvlastnický
podíl o velikosti 1475/38246, tzn. 8,72 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
5)    pozemek parc.č.st. 2969/1, zast. pl. o výměře 238 m2, jenotka č. 8/302, spoluvlastnický podíl
o velikosti 1690/39264,tzn. 10,25 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova.

2231/46  
51

Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku parc.č. 110/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 250
m2,  v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana, ve vlastniství Statutárního města Ostravy - svěřeno
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem renovace dětského hřiště, na dobu realizace stavby

2232/46  
52P

Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Zateplení domu Jugoslávská
20, včetně opravy lodžií

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce VZ 20.12 "Zateplení domu
Jugoslávská 20, včetně opravy lodžií" dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 20.12 na provedení stavebních prací "Zateplení domu
Jugoslávská 20, včetně opravy lodžií" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 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

jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva 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 20.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 10. 2012

2233/46  
53P

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 na MŠ Chrjukinova 11, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 31.12 k provedení
stavebních prací "Výměna oken na MŠ Chrjukinova 11, 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

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Ing. Jiří Voloch, člen zastupitelstva obvodu
2. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
3. Renata Kroupová, oddělení školství a kultury

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 31.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 21. 06. 2012

2234/46  
54P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění do 31.03.2012) - Výměna oken obytných domů B. Václavka č.
19,21

Rada městského obvodu
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rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- FENSTAV STAVBY a.s., se sídlem Paskovská 98/47, 720 00  Ostrava-Hrabová, IČ: 28610938,
- DEC-PLAST Trade s.r.o., se sídlem Místecká 286, 742 58  Příbor, pobočka Vítkovická 3299/3A,
702 00  Moravská Ostrava, IČ: 26874130,
- ALWIN START s.r.o., se sídlem Volenská 1680, 739 34 Šenov, IČ: 25382314,
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem Výškovická 38, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ:
00031488,
- THERM, spol. s r.o., se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 42766991,
- STAVO-ČESTAV, s.r.o., se sídlem Jarošova 31/853, 736 01  Havířov-Šumbark, IČ: 64085236
- BM servis a.s., se sídlem Krátká 775, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 47672315,
- OMLUX, spol. s r.o., se sídlem Fr. Stránecké 165/8, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ:
61944840, a
- SELNÍK UNIMA PLUS s.r.o., se sídlem Zukalova 671/12, 703 00  Moravská Ostrava, IČ:
26880741,
z důvodu uvedeného v důvodové zprávě tohoto přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého
zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 16.12
na provedení stavebních prací  "Výměna oken obytných domů B. Václavka č. 19,21" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89  Lázně Toušeň, korespondenční adresou
FUTURAMA BUSINESS PARK, Sokolovská 651/136a, 186 00  Praha 8, IČ: 28436024, za nabídkovou
cenu:

Kč 1.869.510,00 bez DPH
tj. Kč 2.131.241,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem Kosmova 17/1126, 702
00  Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603, za nabídkovou cenu:

Kč 2.355.647,78 bez DPH
tj. Kč 2.685.438,48 vč. DPH

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 16.12

Termín: 31. 07. 2012

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Výměna oken obytných domů B. Václavka č. 19,21"

Termín: 22. 06. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Výměna oken obytných domů B. Václavka č. 19,21" a předat jej k podpisu starostovi Městského
obvodu Ostrava-Jih

Termín: 29. 06. 2012

2235/46  
55P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) - „Výměna oken  a dveří na objektu  Husarova 63,  Ostrava –
Výškovice“

Rada městského obvodu

vylučuje

SAV, spol. s r.o.  se sídlem  Ostrava - Zábřeh, V Poli 1964/25, PSČ 700 30, IČ 47669314
s.N.E.T. OSTRAVA, spol. s r.o.  se sídlem  Ostrava - Ostrava-Radvanice, Ludvíkova 804, okres
Ostrava-město, PSČ 716 00, IČ 25875710
Jirtex Trade s.r.o. se sídlem   Český Těšín, Tovární 1010/99, PSČ 737 01, IČ 29386411
Profi stavební s.r.o. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 545/140, PSČ 702 00, IČ
65140559
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rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 30.12 „Výměna oken  a dveří na objektu  Husarova 63,  Ostrava – Výškovice“ o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

s vybraným uchazečem MH - STAVBY s.r.o.   se sídlem  Ostrava - Hrabůvka, Úlehlova 298/18, PSČ
700 30,   IČ 277 76 506,  za nabídkovou cenu:
484 524 Kč bez DPH

a

jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Miroslav Pytel MIROP s  místem podnikání  Ostrava,
Mariánské Hory a Hulváky, Slavníkovců 449/13a, IČ 18110592   za nabídkovou cenu:
650 699 Kč bez DPH

ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu„Výměna oken a dveří na
objektu Husarova 63, Ostrava – Výškovice“

Termín: 21. 05. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Výměna oken a dveří na objektu Husarova 63, Ostrava – Výškovice“  a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 25. 05. 2012

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

zabezpečit všechny potřebné úkony  spojené  s veřejnou zakázkou VZ 30.12

Termín: 10. 06. 2012

2236/46  
56P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - GO výměna výtahů V. Jiříkovského 27,29

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 26.12 "GO výměna výtahů V. Jiříkovského 27,29" o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o., se sídlem Vývoz č. 193, 747 22
Dolní Benešov, IČ: 25821415, za nabídkovou cenu:
Kč 1.220.000,00 bez DPH,
tj. Kč 1.390.800,00 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem VVS - české výtahy s.r.o., se sídlem Vrané nad Vltavou 167,
252 46  Praha, IČ: 45243379, kontaktní adresou Beranových 65, areál Letov, 199 00  Praha 9, za
nabídkovou cenu:
Kč 1.260.000,00 bez DPH,
tj. Kč 1.436.400,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "GO výměna výtahů V.
Jiříkovského 27,29"

Termín: 01. 06. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "GO
výměna výtahů V. Jiříkovského 27,29" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 08. 06. 2012
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2237/46  
57P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Oprava nájezdové rampy J. Škody 9, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- SAV, spol. s r.o., se sídlem V Poli 1964/25, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 47669314, a
- FALS, spol. s r.o., se sídlem Hlučínská 1102/69, 702 00  Ostrava-Přívoz, IČ: 44741308,
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 25.12 "Oprava nájezdové rampy J. Škody 9, Ostrava-Dubina" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem VSP EXIM s.r.o., se sídlem Božkova 831/44, 702 00  Ostrava 2, IČ:
63319748, za nabídkovou cenu:
Kč 584.807,00 bez DPH,
tj. Kč 666.680,00 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Miroslav Pytel MIROP, s místem podnikání Slavníkovců
470/13a, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 18110592, za nabídkovou cenu:
Kč 876.889,00 bez DPH,
tj. Kč 999.654,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava nájezdové rampy J.
Škody 9, Ostrava-Dubina"

Termín: 01. 06. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Oprava nájezdové rampy J. Škody 9, Ostrava-Dubina" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 08. 06. 2012

2238/46  
58P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a  Zásad) - „Výměna oken a oprava meziokenních vložek
na objektu Lužická 4, Ostrava - Výškovice“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 19.12 na provedení stavebních
prací „Výměna oken a oprava meziokenních vložek na objektu Lužická 4, Ostrava - Výškovice“  dle
§ 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
 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. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2 .Bc. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, odbor investiční
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství
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ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 19.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 07. 2012

2239/46  
OR

Podnět k revokaci usnesení rady městského obvodu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis společnosti SYNOT TIP, a. s., týkající se podnětu k revokaci usnesení rady městského obvodu
a

trvá

na svém usnesení č. 2180/45 ze dne 26. 4. 2012

2240/46  
OR

Zahraniční pracovní cesta

Rada městského obvodu

schvaluje

zahraniční pracovní cestu na Slovensko v termínu 05-06/12 pro tyto členy rady:
Bc. Radim Miklas
Ing. Radim Lauko
Ing. Radovan Horák
Mgr. Jan Dohnal
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