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Přehled usnesení 47. schůze Rady městského obvodu, ze dne 24. 5. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2241/47 1. Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - březen 2012 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2242/47 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2243/47 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2244/47 4. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2245/47 5. Ukončení Smlouvy o výpůjčce a svěření majetku (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2246/47 6. Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2247/47 7. Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2248/47 8. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby pro potřeby zajištění bezpečnosti silničního provozu a pomocné
práce v příspěvkových organizacích zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
(Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2249/47 9. Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2250/47 10. Sportovní centrum Dubina - Zpráva za rok 2011 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2251/47 11. Výjimka z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2252/47 12. Odpis projektové dokumentace nerealizovaných akcí (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2253/47 13. Nájemné v krytých garážových stáních v roce 2012 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2254/47 14. Bezúplatný převod majetku MSOJ zpět zřizovateli (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2255/47 15. Prominutí poplatků z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2256/47 16. Pronájem bytu výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2257/47 17. Pronájem garáže (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2258/47 18. Souhlas s podnájmem části nebytového prostoru na ul. Volgogradská 98, O.-Zábřeh (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2259/47 19. Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2260/47 20. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2261/47 21. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2262/47 22. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2263/47 23. Zajištění přístřeší, uzavření smlouvy o ubytování, zánik nájmu bytu dohodou (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2264/47 24. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2265/47 25. Prodej  pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2266/47 26. Prodej bytové jednotky s podílem na zast. pozemku na ul. Krestova 21 formou veřejné dobrovolné dražby
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2267/47 27. Prodej části pozemku p.p.č.  463/8, k.ú. Hrabůvka, (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2268/47 28. Prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Jogoslávská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2269/47 29. Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 1, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2270/47 30. Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 3, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2271/47 31. Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 5, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2272/47 32. Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 7, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2273/47 33. Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 9, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2274/47 34. Pronájem části pozemku p.č. 485/1, v k.ú. Hrabůvka - Provozování sezonní zahrádky v ul. Dr. Martínka 1415
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2275/47 35. Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2276/47 36. Pronájem části pozemku 228/11, k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2277/47 37. Pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2278/47 38. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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2279/47 39. Souhlas se vstupem a umístěním kabelové přípojky v k.ú. Hrabůvka, ul. Dvouletky (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2280/47 40. Souhlas se vstupem a umístěním zemní kabelové přípojky, Ostrava - Hrabůvka DPO, Dr. Martínka (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2281/47 41. Stanovisko k žádosti o souhlas s provedením části stavby na pozemcích na ulicích Moravská a Dvouletky,
Ostrava-Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2282/47 42. Zveřejnění záměru na pronájem  pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2283/47 43. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Odře (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2284/47 44. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2285/47 45. Návrh na změnu znění „Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih" (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2286/47 46. Pronájem částí pozemků pod reklamními lavičkami (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2287/47 47. Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 22. schůze rady, konané dne 14. 7. 2011 do
36. schůze rady, konané dne 15. 12. 2011. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2288/47 48P. Časové postupy ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených Městským
obvodem Ostava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2289/47 49P. Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Komplexní zateplení domu, vč. výměny oken M.
Fialy 1 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2290/47 50P. 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 bytového domu Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2291/47 51P. 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 pavilonu ZŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2292/47 52P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění do 31.03.2012) - Rekonstrukce domu Jubilejní 7-9-11, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2293/47 53P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a  Zásad) - GO (modernizace) výtahů Horymírova 1949/14, Ostrava-Zábřeh
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2294/47 54P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Výměna oken bytového domu Mňukova 24/3022, Ostrava-
Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2295/47 55P. 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 B. Václavka 1, 3, 5 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2296/47 56P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Oprava nájezdových ramp Vaňkova 48, 52, Ostrava-Bělský Les (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2297/47 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) - Výměna oken Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2298/47 58. Udělení souhlasu s umístěním provozovny společnosti v obecním bytě (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2299/47 OR Stanovisko k vydání povolení k provozování loterie a jiné podobné hry (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2300/47 OR Dopisy společnosti BonverWin,a.s. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2241/47  
1

Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - březen 2012

Rada městského obvodu

projednala

plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih
za období leden - březen 2012

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih
vzít předložený materiál na vědomí
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2242/47  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

1)změnu závazného ukazatele ZŠ Horymírova, tj. navýšení o 240 tis. Kč

2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 36 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 204 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 381 o 36 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 381 o 204 tis. Kč

2243/47  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 680 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2011)

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121 o 320 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6121 o 180 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122 o 180 tis. Kč

2244/47  
4

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 26
Z. M., bytem Na Čtvrti 21A, Ostrava-Hrabůvka

Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 18
P. E., bytem Zlepšovatelů 12, Ostrava-Hrabůvka

Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 28
H. M., bytem Mládeže 12, Ostrava-Hrabůvka

Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 28
K. J., bytem Fr. Formana 19, Ostrava -Dubina

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 63
H. F. a D. V., bytem Pavlovova 53, Ostrava-Zábřeh

Odborářská 72, 0 + 2, I. kat., č. b. 10
K. H., bytem Prošinova 11, Ostrava-Zábřeh

2245/47  
5

Ukončení Smlouvy o výpůjčce a svěření majetku

Rada městského obvodu

souhlasí

s ukončením Smlouvy o výpůjčce č. 18/011/2/12 dohodou ke dni 31.5.2012

zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih podpisem dohody

svěřuje

Majetkové správě Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci, Provaznická 62, IČ: 66739331 movitý
majetek v celkové částce 490 531,02 Kč do užívání k 1.6. 2012.

2246/47  
6

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu
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rozhodla

o pronájmu bytů 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

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

2) Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 23
G. S., Svazácká 5, Ostrava-Zábřeh

2247/47  
7

Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

Rada městského obvodu

ukládá

ředitelce Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace odvod
finančních prostředků z investičního fondu této organizace v celkové  výši 900 tis. Kč na účet
zřizovatele, a to 500 tis. Kč do 30. 6. 2012 a 400 tis. Kč do 30. 9. 2012 dle důvodové zprávy.

2248/47  
8

Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby pro potřeby zajištění bezpečnosti silničního
provozu a pomocné práce v příspěvkových organizacích zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby pro potřeby zajištění bezpečnosti
silničního provozu a pomocné práce v příspěvkových organizacích zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih.

2249/47  
9

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 50 000,- Kč od Nadace OKD na projekt "Svět okem neviditelný" vybavení tříd
MŠ Srbská ke zkvalitnění environmentální výchovy.

2250/47  
10

Sportovní centrum Dubina - Zpráva za rok 2011

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zprávu za rok 2011 o využití a hospodaření Sportovního centra Dubina

2251/47  
11

Výjimka z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih, dle
důvodové zprávy

2252/47  
12

Odpis projektové dokumentace nerealizovaných akcí

Rada městského obvodu

schvaluje

odpis nákladů za projektovou dokumentaci nerealizovaných staveb - z účtu 042 200 v celkové výši
235.935,00 Kč a z účtu 042 110 v celkové výši 277.510,40 Kč.
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2253/47  
13

Nájemné v krytých garážových stáních v roce 2012

Rada městského obvodu

rozhodla

nezvýšit nájemné v krytých garážových stáních v roce 2012 o míru inflace za rok 2011

2254/47  
14

Bezúplatný převod majetku MSOJ zpět zřizovateli

Rada městského obvodu

souhlasí

s bezúplatným převodem majetku MSOJ dle bodu 1 důvodové zprávy zpět zřizovateli

2255/47  
15

Prominutí poplatků z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatky z prodlení nižší než 20 tis. Kč včetně jednomu subjektu ročně, a to  dlužníkům
vůči Statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Ostrava-Jih, kteří své dluhy na nájemném a
úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů vzniklé před 30.06.2012 a veškeré soudní
poplatky uhradí v plné výši v období od 01.07.2012 do 31.12.2012. Toto zvýhodnění se nevztahuje
na dlužníky, u nichž probíhá výkon rozhodnutí - exekuce.

souhlasí

s prominutím poplatků z prodlení vyšších než 20 tis. Kč jednomu subjektu ročně, a to  dlužníkům
vůči Statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Ostrava-Jih, kteří své dluhy na nájemném a
úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů vzniklé před 30.06.2012 a veškeré soudní
poplatky uhradí v plné výši v období od 01.07.2012 do 31.12.2012. Toto zvýhodnění se nevztahuje
na dlužníky, u nichž probíhá výkon rozhodnutí - exekuce.

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2256/47  
16

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za stanovené nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 12
Š. M., Horymírova 10 a Š. T., Horymírova 10

Plzeňská 10, 1+2, standard, č. b. 7
S. R., Na Močárku 27, Ostrava-Stará Bělá

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 100
Mgr. R.B., Cholevova 19

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 55
G. P., Vaňkova 52

Dr. Šavrdy 13, 0+1, standard, č. b. 1
Č. B., Čujkovova 39

Edisonova 84, 1+1, standard, č. b. 5
K. J., Edisonova 87

rozhodla

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

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

V. Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 30
P. K., Veverkova 5 a P . P., Veverkova 5

B. Václavka 3, 1+3, standard, č. b. 21
S. L., L. Hosáka 27

III.

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

Slezská 11, 1+3, standard, č. b. 3
B. S., Slezská 11

Jubilejní 61, 1+1, standard, č. b. 1
J. D., Výškovická 157

Edisonova 5A, 1+1, standard, č. b. 1
R. Z., Provaznická 32

U Studia 1, 1+3, standard, č. b. 53
Ing. K. J., Haškova 575, Česká Ves

V. Košaře 1, 1+3, standard, č. b. 17
K. T., Alejnikovova 9

Petruškova 16, 1+3, standard, č. b. 53
H. A., Krestova 29 a H. A.,  Plzeňská 17

rozhodla

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

IV.

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

B. S., Slezská 11, č. b. 5

2257/47  
17

Pronájem garáže

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytový prostor - garáž č. 4 v obytném domě na  ul. Provaznická 1647/32, Ostrava-
Hrabůvka panu V. K., bytem Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou dva měsíce a měsíčním nájemným ve výši 1.200,- Kč vč. DPH

2258/47  
18

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s podnájmem části nebytového prostoru  o velikosti 7,48 m2  vč. užívání společných prostor
nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 2398/98, Ostrava-Zábřeh, jehož
nájemkyní je paní Gabriela Boháčová, paní Aleně Sovinské, bytem Kosmonautů 2134/25, Ostrava-
Zábřeh, IČ: 12657701, za účelem provozování kadeřnictví, a to za stejných podmínek, které má
nájemkyně sjednané v nájemní smlouvě

2259/47  
19

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající právnické osoby "Straková, s.r.o.", jejíž
jednatelkou je paní J. S.)  v bytové jednotce č. 28 v obytném domě č. pop. 2595 na ul. Patrice
Lumumby 3  v Ostravě-Zábřehu, jejíž nájemcem je paní  Jiřina Straková (nar. 1932).
Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající společnosti, a to po dobu trvání
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nájemního vztahu paní J. S. k dané bytové jednotce a za podmínky, že předmět podnikání nebude
provozován v místě sídla společnosti.

2260/47  
20

Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby

Rada městského obvodu

rozhodla

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

- "Bytové družstvo Kischova 11" v obytném domě č. pop. 2335 na ul. Kischova 11 v Ostravě-
Zábřehu.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající právnické osoby v souvislosti s
privatizací obytného domu Kischova 2335/11.

2261/47  
21

Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodloužením lhůty podání žádosti o  změnu účelu užívání u nebytového prostoru v objektu G -
Centra  na ul. Čujkovova 40A,  Ostrava - Zábřeh pro pana J. V., Mitrovická 152/142, 721 00
 Ostrava - Stará Bělá, IČ: 68944314, do 31.07 2012, dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k uzavření dodatku ke smlouvě

2262/47  
22

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

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

A. V., Pavlovova 71, č. b. 24
B. M., Břenkova 7, č. b. 67
B. E., Čujkovova 32, č. b. 66
D. J., Volgogradská 74, č. b. 14
D. J. a D. J., Karpatská 20, č. b. 42
D. L. a D.Š., Tylova 4, č. b. 55
G. G., Čujkovova 32, č. b. 12
K. T. a K. I., Provaznická 32, č. b. 21
K. D., Petruškova 16, č. b. 8
K. M., Abramovova 20, č. b. 2
K. M., Čujkovova 23, č. b. 69
K. V., Provaznická 32, č. b. 16
L. E., Tylova 4, č. b. 37
L. R., Volgogradská 88, č. b. 8
P. P., Petruškova 16, č. b. 43
P. L., Jugoslávská 26, č. b. 43
P. D. a P. L., Volgogradská 90, č. b. 9
P. Š., Volgogradská 24, č. b. 9
R. A., Tarnavova 6, č. b. 13
T. N., Čujkovova 32, č. b. 85

2263/47  
23

Zajištění přístřeší, uzavření smlouvy o ubytování, zánik nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

H. J., Horymírova 4 a H. J., Horymírova 4, č. b. 28

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

místnost č. 10 - L. M., Horní 3  
místnost č. 11 - S. R., L. Podéště 1856/38, Ostrava-Poruba
místnost č. 12 - S. O., Horní 3
místnost č. 13 - M. P., Vaňkova 52
místnost č. 20 - S. Z., Svornosti 16

III.

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

V. J., Volgogradská 14, č. b. 11

2264/47  
24

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

a souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

J. P.
Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh

P. M.
Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh

2265/47  
25

Prodej  pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemků st.p.č. 6569 zastavěná plocha  o výměře 35 m2 a  p.p.č. 757/17 ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 840 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ( vzniklých oddělením a
sloučením částí pozemků p.p.č. 757/2 ostatní plocha, manipulační plocha a p.p.č. 757/17 ostatní
plocha, ostatní komunikace, na základě geometrického plánu č. 2826-25/2011 ze dne 19.09.2011),
do vlastnictví společnosti K & K PNEU s.r.o., IČ: 25871137, se sídlem Šenov, Hlavní 1610, za
celkovou kupní cenu  ve výši    1.050.000,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku ve výši
1.000,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčených pozemků

2266/47  
26

Prodej bytové jednotky s podílem na zast. pozemku na ul. Krestova 21 formou veřejné
dobrovolné dražby

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem bytové jednotky č. 1301/4 s příslušným podílem na zastavěném pozemku a
společných částech domu č. pop. 1301, ulice Krestova č. or. 21 s parc. č. st. 1438 - zastavěná
plocha o výměře 304 m2, v kat. území Hrabůvka, část obce Hrabůvka, dle zák. č. 72/1994 Sb.,
zák. č. 26/2000 Sb. a dle důvodové zprávy. Prodej bude realizován formou veřejné dražby a
nabyvatelem bude vydražitel jednotky

Krestova 21
jednotka číslo                       1301/4
pod. na spol. část. a poz.    47/2652
vyvolávací cena b. j.            100 % odhadní ceny

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu 

a)
rozhodnout podle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, o úplatném převodu bytové jednotky
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formou veřejné dobrovolné dražby dle zák. č. 26/2000 Sb. a dle důvodové zprávy 

b) 
uložit radě městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu informaci o odhadní ceně
a ceně vydražené u této dražené bytové jednotky

2267/47  
27

Prodej části pozemku p.p.č.  463/8, k.ú. Hrabůvka,

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním  záměru prodeje části pozemku p.p.č. 463/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 5 m2, v k.ú. Hrabůvka, ul. Veverkova ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřený
Městskému obvodu Ostrava – Jih, sloužící jako vjezd do garáže.

a

doporučuje

vydat záporné stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č. 463/8, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 5 m2, ul. Veverkova ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený
městskému obvodu Ostrava - Jih a požádat zastupitelstvo městského obvodu Ostrava -Jih o
rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej části pozemku.

2268/47  
28

Prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Jogoslávská

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemku st.p.č. 6558 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 a  části pozemku
p.p.č. 1441/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 340 m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
 odděleného geometrickým plánem č. 2788-68/2011  a nově označeného jako p.p.č. 1441/4 ostatní
plocha, jiná plocha, do vlastnictví společnosti KIMEX, s.r.o., IČ: 00560936, se sídlem Paskov,
Mitrovická č. 37, za celkovou kupní cenu  ve výši  395.000,- Kč, za podmínky úhrady správního
poplatku ve výši 1000,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.500,- Kč

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčených pozemků

2269/47  
29

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2349 na pozemku parc. č. st. 3276 na ulici Kischova č. or. 1 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 3276 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 218 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 Kischova 1, Ostrava, se sídlem Ostrava -
Zábřeh, Kischova 2349/1, PSČ 700 30, IČ 294 42 915, za kupní cenu domu 5.721.970,-- Kč, za
kupní cenu pozemku 65.400,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
10.000,-- Kč

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.

2270/47  
30

Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 3, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Rada městského obvodu

souhlasí
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s úplatným převodem domu č. pop. 2348 na pozemku parc. č. st. 3275 na ulici Kischova č. or. 3 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 3275 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 218 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 Kischova 3, Ostrava, se sídlem Ostrava -
Zábřeh, Kischova 2348/3, PSČ 700 30, IČ 294 43 865, za kupní cenu domu 5.670.780,-- Kč, za
kupní cenu pozemku 65.400,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
10.000,-- Kč

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.

2271/47  
31

Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 5, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2347 na pozemku parc. č. st. 3274 na ulici Kischova č. or. 5 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 3274 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 219 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 Kischova 5, Ostrava, se sídlem Ostrava -
Zábřeh, Kischova 2347/5, PSČ 700 30, IČ 294 43 695, za kupní cenu domu 5.565.830,-- Kč, za
kupní cenu pozemku 65.700,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
10.000,-- Kč

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.

2272/47  
32

Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 7, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2337 na pozemku parc. č. st. 3273 na ulici Kischova č. or. 7 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 3273 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 221 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 Kischova 7, Ostrava, se sídlem Ostrava -
Zábřeh, Kischova 2337/7, PSČ 700 30, IČ 294 43 857, za kupní cenu domu 5.621.040,-- Kč, za
kupní cenu pozemku 66.300,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
10.000,-- Kč

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.

2273/47  
33

Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 9, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2336 na pozemku parc. č. st. 3272 na ulici Kischova č. or. 9 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 3272 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 219 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 Kischova 9, Ostrava, se sídlem Ostrava -
Zábřeh, Kischova 2336/9, PSČ 700 30, IČ 294 43 032, za kupní cenu domu 5.558.490,-- Kč, za
kupní cenu pozemku 65.700,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
10.000,-- Kč

doporučuje

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

2274/47  
34

Pronájem části pozemku p.č. 485/1, v k.ú. Hrabůvka - Provozování sezonní zahrádky v ul. Dr.
Martínka 1415

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.č. 485/1, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka v
ul. Dr. Martínka o výměře 30 m2 ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava – Jih za účelem provozování sezonní zahrádky u restaurační provozovny na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

2275/47  
35

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 458/10 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih,
panu M. Ž.i, bytem Božkova 56, Ostrava - Přívoz, za účelem užívání zahrádky s ročním nájmem
11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou

2276/47  
36

Pronájem části pozemku 228/11, k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem  části pozemku p.č. 225/11, ostatní plocha,zeleň, v k.ú. Hrabůvka,
ul. Horní x Edisonova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava – Jih o výměře 37 m2 za účelem provozu prodejny novin, časopisů a smíšeného zboží a
užívání, provozování přístupového chodníku na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

2277/47  
37

Pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Oráčova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, panu
P. J.-P., bytem Oráčova 3, Ostrava - Hrabůvka,  za účelem zřízení a užívání parkovacího místa s
ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2278/47  
38

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému
obvodu Ostrava – Jih, společnosti PEEMORE OVA, s.r.o., IČ: 29390095, se sídlem  Ostrava,
Proskovice, U Zvonice 6/1, PSČ 724 00, za účelem užívání letní sezonní zahrádky s ročním nájmem
ve výši 290,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2279/47  
39

Souhlas se vstupem a umístěním kabelové přípojky v k.ú. Hrabůvka, ul. Dvouletky

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby zemní přípojky NN situovanou v prostoru křižovatky ulic
„Odborářská a Dvouletky“ v délce 74 bm umístěné pod povrchem pozemků p.č. 243/11, ostatní
plocha, zeleň,  dále p.č. 245/12, ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 245/10, ostatní plocha,
zeleň, v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený městskému obvodu
Ostrava – Jih, za podmínek stanovených správou místních komunikací

a
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rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky p.č. 243/11, ostatní plocha,
zeleň, p.č. 245/12, ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 245/10, ostatní plocha,zeleň za
účelem umístění stavby zemní přípojky NN vč. 2ks přípojkových skříní pro napojení nového
odběratele „Ostrava, Dvouletky, č.parc. 245/10 NNk“ v délce 74 bm pro společnost ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín – 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 zemní přípojky NN pro napojení odběratele
b)    vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytném nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním zemní přípojky NN pro
napojení odběratele
a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a souhlasí

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

2280/47  
40

Souhlas se vstupem a umístěním zemní kabelové přípojky, Ostrava - Hrabůvka DPO, Dr.
Martínka

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby na pozemky   p.č. 391/22, p.č. 469 a p.č. 468/6 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Dr. Martínka ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený městskému
obvodu Ostrava – Jih za účelem zbudování  zemní přípojky NN  – „Ostrava, zastávka DPO, Dr.
Martínka, NNk“ pro zajištění  požadovaného příkonu el. energie  k napojení  informační tabule na
uvedené zastávce DPO, za podmínek stanovených správou místních komunikací

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky p.č. 391/22, ostatní plocha,
zeleň, p.č. 468/6, ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 469, ostatní plocha,ostatní komunikace
za účelem umístění stavby zemní přípojky NN pro napojení informační tabule na zastávce DPO
„Ostrava, zastávka DPO, Dr. Martínka NNk“ v délce 12 bm pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín, Děčín – 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 zemní přípojky NN pro napojení informační tabule DPO
b)    vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytném nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním zemní přípojky NN pro
napojení informační tabule
a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a souhlasí

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

2281/47  
41

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

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti FMIB, s.r.o. , se sídlem Starobělská 1133/5 Ostrava - Zábřeh o  revokaci
 usnesení  rady městského obvodu Ostrava - Jih  č. 2094/44 ze dne 12.4. 2012, kde byl usnesen
nesouhlas s provedením části stavby „Zpevněné plochy pro AD FMIB“, na pozemcích poz.parc.č.
200/31 a poz.parc.č. 566/108, vše v k.ú. Hrabůvka, v rozsahu dle návrhu předloženého společností
FMIB, s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Ostrava-Zábřeh  

a

13 z 23



trvá

na svém usnesení č. 2094/44 ze dne 12. 4. 2012, kde nesouhlasí s provedením části stavby
„Zpevněné plochy pro AD FMIB“, na pozemcích poz.parc.č. 200/31 a poz.parc.č. 566/108, vše v
k.ú. Hrabůvka, v rozsahu dle návrhu předloženého společností FMIB

a

doporučuje

zajistit společnosti vstup na pozemek  p.č. 200/32, v k.ú. Hrabůvka  z pozemku p.č. 566/108 v ulici
Moravská, nikoliv z pozemku p.č. 200/31 v ulici Dvouletky.

2282/47  
42

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 1237/15 ostatní plocha, silnice  o výměře 27 m2
 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za účelem umístění zpevněné plochy příjezdu a přístupu  na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

2283/47  
43

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 624/2 ostatní plocha-silnice o výměře  12 m2,
 ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. K Odře, za účelem zřízení a užívání přístupu k plánované novostavbě RD
ve vlastnictví žadatele, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2284/47  
44

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku  v majetku Statutárního města Ostravy, svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, pod stávající garáží v cizím vlastnictví:
pozemek parc.č.st. 1681/2, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul.
Bastlova, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce

2285/47  
45

Návrh na změnu znění „Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných
pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

souhlasí

-  s účinností od 1.7.2012 se změnou a doplněním znění  ujednání „Zásad prodeje domů, bytů a
nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků   ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih  takto:

1. čl. 1 odst. 2 a) – „všechny obytné domy uvedené v příloze č. 1 těchto zásad,“
2. čl. 6 – „Domy vyňaté z prodeje jsou všechny domy neuvedené v příloze č. 1 těchto zásad -
Seznam domů s možností prodeje.“
3. čl. 8, odst. 4  - „Zastupitelstvo městského obvodu si vyhrazuje právo :

a)    nerozhodnout o záměru prodeje domu, bytu a nebytového prostoru a jim zastavěného
pozemku,
b)    rozhodnout  nezveřejnit  záměr prodeje domu, bytu a  nebytového prostoru a jim zastavěného
pozemku i  v případě domu uvedeného  v  příloze č. 1
c)    rozhodnout zveřejnit záměr prodeje domu, bytu a nebytového prostoru a  jim zastavěného
pozemku  i v případě domu neuvedeného v příloze č. 1 z důvodů hodných zvláštního zřetele“

-  s účinností od 1.7.2012 se změnou znění přílohy č.1 zásad dle předloženého návrhu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o navržených změnách a doplnění „Zásad prodeje
domů, bytů a nebytových prostor ………..“ s účinností od 1.7.2012
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2286/47  
46

Pronájem částí pozemků pod reklamními lavičkami

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.č. 101/33 v k.ú. Dubina u Ostravy, dále p.č. 462/1,
p.č. 468/5, p.č. 468/1, p.č. 477/6, p.č. 203/1, p.č. 475/2, p.č. 311/33, p.č. 468/5, p.č. 76/1, p.č.
223/14, p.č. 468/6 a p.č. 245/10 v k.ú. Hrabůvka, dále p.č. 762/1 a p.č. 740/4 v k.ú. Výškovice u
Ostravy, dále p.č. 1005/17, p.č. 612/79, p.č. 995/12, p.č. 783/11, p.č. 654/18, p.č. 783/3, p.č.
654/32 a p.č. 654/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou pod lavičkami s reklamní plochou

2287/47  
47

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 22. schůze rady, konané dne
14. 7. 2011 do 36. schůze rady, konané dne 15. 12. 2011.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 22. schůze rady, konané dne 14.
7. 2011 do 36. schůze rady, konané dne 15. 12. 2011s tím že,

a) níže uvedená usnesení se ponechávají v evidenci:

5989/113
6074/115
1208/28
1637/36

b) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:

412/10     1071/23     1207/28    1342/31     1546/33
677/18     1074/23     1222/28    1346/31     1547/33
881/20     1075/23     1223/28    1347/31     1549/33
918/21     1077/24     1254/28    1377/31     1550/33
919/21     1078/24     1255/28    1378/31     1551/33
920/21     1117/25     1256/28     1379/31     1552/33
933/22     1118/25     1257/28     1381/31     1553/33
970/22     1132/25     1258/28     1382/31     1554/33
972/22     1141/25     1259/28     1383/31     1563/34
973/22     1142/25     1260/28     1384/31     1566/34
974/22     1143/25     1261/58     1387/31     1610/34
975/22     1145/25     1262/58     1388/31     1612/34
976/22     1146/25     1263/28     1389/31     1613/34
980/22     1147/25     1264/28     1390/31     1614/34
981/22     1148/25     1265/28     1395/32     1619/35
982/22     1149/25     1266/28     1396/32     1620/35
983/22     1150/25     1311/29     1397/32     1633/36
984/22     1151/25     1312/29     1409/32     1635/36
985/22     1152/25     1313/29     1410/32     1638/36
986/22     1153/25     1314/29     1444/32
987/22     1154/25     1315/29     1447/32
988/22     1155/25     1316/29     1448/32
989/22     1156/25     1317/29     1449/32
990/22     1157/25     1318/29     1450/32
995/22     1158/25     1319/29     1451/33
1015/23    1193/26    1321/29     1467/33
1052/23    1194/26    1322/29     1469/33
1064/23    1195/26    1323/29     1486/33
1066/23    1196/26    1324/29     1487/33
1067/23    1197/26    1325/29     1510/33
1068/23    1198/27    1326/29     1514/33
1069/23    1200/27    1327/29     1542/33
1070/23    1201/28    1331/30     1545/33

2288/47  
48P

Časové postupy ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených
Městským obvodem Ostava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

časové postupy ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených
Městským obvodem Ostrava-Jih, které jsou v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce
v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 564/206 Sb., o platových  poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě v platném znění
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zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu platových výměrů

2289/47  
49P

Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Komplexní zateplení domu, vč.
výměny oken M. Fialy 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce VZ 21.12 "Komplexní zateplení
domu, vč. výměny oken M. Fialy 1" dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 21.12 na provedení stavebních prací "Komplexní zateplení
domu, vč. výměny oken M. Fialy 1" 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:
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 21.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 10. 2012

2290/47  
50P

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 bytového domu Čujkovova 31/1719,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 36.12 k provedení
stavebních prací "Výměna oken bytového domu Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh" dle § 18
odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad
pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním

jmenuje

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

náhradníci členů:
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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 36.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 07. 2012

2291/47  
51P

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 pavilonu ZŠ Horymírova 100, Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 34.12 k provedení
stavebních prací "Výměna oken na pavilonu ZŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh" dle § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním

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

Termín: 31. 07. 2012

2292/47  
52P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění do 31.03.2012) - Rekonstrukce domu Jubilejní 7-9-11, Ostrava-
Hrabůvka
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Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- SATON s.r.o., se sídlem Švermova 61, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 42767113,
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 02.12
na provedení stavebních prací  "Rekonstrukce domu Jubilejní 7-9-11, Ostrava-Hrabůvka" a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

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

Kč 3.926.015,00 bez DPH

- 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 3.905.687,00 bez DPH a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Stavby COMPLET Technologic s.r.o., se sídlem Na Jánské
1869/56, 710 00  Slezská Ostrava, IČ: 28627156, za nabídkovou cenu:

Kč 4.143.493,00 bez DPH

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 02.12

Termín: 31. 08. 2012

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce domu Jubilejní 7-9-11, Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 13. 07. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce domu Jubilejní 7-9-11, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 20. 07. 2012

2293/47  
53P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a  Zásad) - GO (modernizace) výtahů Horymírova
1949/14, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 32.12 na provedení stavebních
prací GO (modernizace) výtahů Horymírova 1949/14, Ostrava-Zábřeh  dle  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. Miroslav Aust, vedoucí odboru investic
5. Josef Graňák, člen zastupitelstva
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náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2 .Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
4. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
5. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 32.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 07. 2012

2294/47  
54P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Výměna oken bytového domu
Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 35.12 na provedení stavebních
prací "Výměna oken bytového domu Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh" dle § 25 v návaznosti na
ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
s doplněním

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. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová, odbor investiční (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 35.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 10. 2012

2295/47  
55P

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 B. Václavka 1, 3, 5

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 28.12 "GO výměna výtahů B. Václavka 1, 3, 5" 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 1.805.000,00 bez DPH,
tj. Kč 2.057.700,00 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem NOVA LIFT s.r.o., se sídlem Nad Porubkou 649, 721 00
 Ostrava-Svinov, IČ: 25907654, za nabídkovou cenu:
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Kč 2.140.000,00 bez DPH,
tj. Kč 2.439.600,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "GO výměna výtahů B.
Václavka 1, 3, 5"

Termín: 15. 06. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "GO
výměna výtahů B. Václavka 1, 3, 5" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 22. 06. 2012

2296/47  
56P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Oprava nájezdových ramp Vaňkova 48, 52, Ostrava-
Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 27.12 "Oprava nájezdových ramp Vaňkova 48, 52, Ostrava-Bělský Les" 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 1.014.083,00 bez DPH,
tj. Kč 1.156.055,00 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem INŽENÝRSKÉ SÍTĚ OSTRAVA s.r.o., se sídlem Dr. Šmerala
1270/11, 702 00  Moravská Ostrava, IČ: 26792222, za nabídkovou cenu:
Kč 1.029.396,00 bez DPH,
tj. Kč 1.173.511,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava nájezdových ramp
Vaňkova 48, 52, Ostrava-Bělský Les"

Termín: 15. 06. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Oprava nájezdových ramp Vaňkova 48, 52, Ostrava-Bělský Les" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 22. 06. 2012

2297/47  
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) - Výměna oken Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče Profi stavební s.r.o., se sídlem Nádražní 545/140, 702 00  Moravská Ostrava,
IČ: 65140559, 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 10.12 "Výměna oken Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Stavby-Okna-Doležal, s.r.o., se sídlem Podlesní 1827, 735 41  Petřvald u
Karviné, IČ: 26830272, za nabídkovou cenu:
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Kč 463.772,00 bez DPH,
tj. Kč 528.700,00 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem Úlehlova 298/18, 700 30
 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 27776506, za nabídkovou cenu:
Kč 435.719,00 bez DPH,
tj. Kč 496.720,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken Jedličkova 8,
Ostrava-Zábřeh"

Termín: 01. 06. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Výměna oken Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 08. 06. 2012

2298/47  
58

Udělení souhlasu s umístěním provozovny společnosti v obecním bytě

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním provozovny společnosti PERSAG Uničov, a.s, se sídlem Brníčko
1032, Uničov, IČ: 28574451  v bytové jednotce č. 4 v obytném domě č. pop. 3063 na ul.
Horymírova 123 v Ostravě-Zábřehu, jejíž nájemcem je pan J. T., a to po dobu trvání nájemního
vztahu k dané bytové jednotce a po dobu trvání pracovně právního vztahu pana Tepera s danou
společností

2299/47  
OR

Stanovisko k vydání povolení k provozování loterie a jiné podobné hry

Rada městského obvodu

nesouhlasí

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

Jugoslávská 2876/8
Průkopnická 2690/2a
v Městském obvodu Ostrava-Jih.

2300/47  
OR

Dopisy společnosti BonverWin,a.s.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopisy společnosti BonverWin, a.s., a to žádost o revokaci usnesení rady městského obvodu a
sdělení a informace o způsobu rozpočtového určení obvodů.
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Tiskové opravy

TO Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova - T.O. usn.č. 2212/46 ze dne
10.5.2012

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 zřízení a 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

TO Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní x ul. Výškovická - T.O. usn.č.
2213/46 ze dne 10.5.2012

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 zřízení a 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

TO Zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská - T.O. usn.č.
2146/45 ze dne 26.4.2012

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

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 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
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