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Přehled usnesení 48. schůze Rady městského obvodu, ze dne 7. 6. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2301/48 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2302/48 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2303/48 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2304/48 4. Oznámení vyhlášení volného dne v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

2305/48 5. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Mateřské školy
Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2306/48 6. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2307/48 7. Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2308/48 8. Zrušení školské rady a odvolání členů školské rady zřízené při Základní škole Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1,
příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2309/48 9. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2310/48 10. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Bc. Radim Miklas, místostarosta, Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2311/48 11. Pronájem podchodu u tramvajové zastávky MHD "Obchodní centrum" na ulici Výškovická. (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2312/48 12. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2313/48 13. Termíny schůzí Rady městského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih
na II. pololetí 2012 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2314/48 14. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2315/48 15. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Šponarova (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2316/48 16. Pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2317/48 17. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Dolní (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2318/48 18. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Markova (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2319/48 19. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Kotlářova (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2320/48 20. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Mgr.
Karel Sibinský, starosta)

2321/48 21. Ukončení nájmu na pozemky st.p.č. 83 a p.p.č. 478/5 v k.ú. Hrabůvka (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2322/48 22. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2323/48 23. Ukončení pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2324/48 24. Úprava  smlouvy o nájmu a smlouvy o právu provést stavbu č. 7/014/909/10 a  č. 7/014/910/10 (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

2325/48 25. Výpůjčka části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2326/48 26. Zrušení části usnesení č. 1901/41 ze dne 1.3.2012 a č. 1942/42 ze dne 15.3.2012 (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

2327/48 27. Zveřejnění záměru na prodej  pozemků pod čerpací stanicí pohonných hmot, k.ú. Hrabůvka (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

2328/48 28. Zveřejnění záměru na pronájem  pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova -1 (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

2329/48 29. Zveřejnění záměru na pronájem  pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova -2 (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

2330/48 30. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku s následným odkupem, ul. Mitušova, k.ú. Hrabůvka (Mgr.
Karel Sibinský, starosta)

2331/48 31. Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků v k.ú. Hrabůvka, Dubina u Ostravy a Výškovice u Ostravy, v
blízkosti radnice a nákupních center (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2332/48 32. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou a k.ú. Hrabůvka (Mgr.
Karel Sibinský, starosta)

2333/48 33. Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)
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2334/48 34. Instalace antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2335/48 35. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2336/48 36. Pronájem bytu výběrovým řízením, uzavření dodatku k dohodě o přistoupení k dluhu (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2337/48 37. Pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2338/48 38. Přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v objektu na ul. Oráčova 1013/10 v Ostravě - Hrabůvce (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2339/48 39. Převod odběrných míst elektrické energie, studené vody, topení a teplé vody z bývalé ZŠ V Zálomu 1,
Ostrava - Zábřeh (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2340/48 40. Uzavření nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení, pronájem bytu, podnájem bytu (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2341/48 41. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2342/48 42. Zánik nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu, zajištění přístřeší (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2343/48 43. Zveřejnění záměru na pronájem části prostor v objektu na ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

2344/48 44. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2345/48 45. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2346/48 46P. Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v
Ostravě-Hrabůvce – VII. etapa, dům Edisonova 25 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

2347/48 47P. Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) -ÚMOb Ostrava-Jih budova „B“ a krček, zateplení a
výměna oken (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2348/48 48P. Podmínky výzvy (dodávka dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd.
B části II. Zásad) - Vybavení zahrady MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2349/48 49P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd.
B části II Zásad) - projekt "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 19" (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2350/48 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 na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2351/48 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) -„RS Skalice Kamenec, vybudování sociálního zázemí“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2352/48 52P. Přehled o VZ od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV. čtvrtl.2011 odboru byt. a
ostat. hospod., za r. 2011 odboru vnitř.věcí, odd. inform. systém a za I. čtvrtl. 2012 odboru byt. a ostat.
hospod., ZŠ a MŠ, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2353/48 53P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - „Regenerace obytného domu na ul. Rodimcevova 25,27,29
Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2354/48 54P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - "Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A, Ostrava –
Zábřeh" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2355/48 55P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce podchodu ul. Výškovická (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2356/48 56P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu B části
II. Zásad) -  „Oprava elektroinstalace společných prostor Abramovova 10, 14, OV - Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2357/48 57P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu B části
II. Zásad) -  „Oprava lodžií Markova 2947/16, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

2358/48 58P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Výměna oken na MŠ Chrjukinova 11, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2359/48 59. Kontrola výkonu samostatné působnosti městského obvodu Ostrava - žádost Ing. Tomáška o právní
posouzení termínu a formy odpovědi na jeho žádost zastupitele o informaci (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2360/48 60. Prominutí pohledávky za služby spojené s nájmem (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2361/48 61. Dohoda o narovnání se společností Bytostav Poruba, a. s., IČ: 45192464 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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2362/48 OR Podnět k revokaci usnesení zastupitelstva městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2363/48 OR Stanovisko k vydání povolení k provozování loterie a jiné podobné hry (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2301/48  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

-snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1025, UZ 3 o 1 188 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5171, ORG 1025, UZ 3 o 1 188 tis. Kč

2302/48  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5171 o 300 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 1 827 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1050 o 2 127 tis. Kč

2303/48  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 150 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2011)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 6171, pol. 5169, UZ 11 o 150 tis. Kč

2304/48  
4

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

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

2305/48  
5

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Mateřské
školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 107 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního
Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.

2306/48  
6

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 800 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního
Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace dle
důvodové zprávy.

2307/48  
7

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

Rada městského obvodu
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uděluje souhlas

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

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 1 122,- Kč dětská trampolína od firmy MURI Ostrava pro MŠ Gurťjevova 9.

2308/48  
8

Zrušení školské rady a odvolání členů školské rady zřízené při Základní škole Ostrava-Zábřeh, V
Zálomu 1, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

se zrušením školské rady zřízené při Základní škole Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové
organizace k 31.7.2012

odvolává

p. Martina Mentlíka z členství ve školské radě zřízené při Základní škole Ostrava-Zábřeh, V Zálomu
1, příspěvkové organizace k 31.7.2012.

2309/48  
9

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 31, box č. 11, NP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan I. K.,
- PO 41, box č. 66, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan L. R., dle důvodové
zprávy,

2)
zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

2310/48  
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
478.962,94 Kč:

DHM        019 0000          261.800,- Kč
DDHM     028 0000          217.162,94 Kč

ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit, likvidaci neupotřebitelného majetku

2311/48  
11

Pronájem podchodu u tramvajové zastávky MHD "Obchodní centrum" na ulici Výškovická.

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s čl. 6, odst. 7 OZV číslo 11/2000 Statutu města Ostravy a zákonem číslo 128/2000 Sb. o
obcích, obojí v platném znění, uzavřít smlouvu na pronájem podchodu u tramvajové zastávky MHD
"Obchodní centrum" v majetku Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, na
ulici Výškovická ppč. 732/56 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  za účelem provozování podchodu a
umístění reklamních zařízení na dobu určitou 5 let společnosti Kaufland Česká republika, v. o. s., se
sídlem Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4.

Nájemné  za provozování podchodu je stanoveno na částku 5.000,-- Kč bez DPH/rok.

Nájemné za umístění reklamního zařízení je stanoveno na částku 7.000,-- Kč + 1.400,-- Kč DPH,
spolu 8.400,-- Kč včetně DPH/rok.
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2312/48  
12

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 783/8 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih o výměře 2 x 12 m2 za účelem zřízení a užívání 2 parkovacích míst.

2313/48  
13

Termíny schůzí Rady městského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih na II. pololetí 2012

Rada městského obvodu

schvaluje

termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva na II. pololetí roku 2012:

schůze rady:
schůze dne     12. 7. 2012
schůze dne       2. 8. 2012
schůze dne     23. 8. 2212
schůze dne       6. 9. 2012
schůze dne     20. 9. 2012
schůze dne     4. 10. 2012
schůze dne   18. 10. 2012
schůze dne     1. 11. 2012
schůze dne   15. 11. 2012
schůze dne   29. 11. 2012
schůze dne   13. 12. 2012

zasedání zastupitelstva:
zasedání dne     13. 9. 2012
zasedání dne      6.12. 2012

2314/48  
14

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemku p.p.č. 426/10 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 56 m2, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Nová, do vlastnictví pana L. P., bytem Baška 525, 739 01 Baška, za kupní cenu ve výši 41.440 Kč,
za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.500 Kč a úhrady
poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč

a

doporučuje

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

2315/48  
15

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Šponarova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku p.p.č. 243/17 ostatní plocha-zeleň o výměře 2 x 4 m2, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Hrabůvka, ul.
Šponarova, za účelem výstavby předsazených lodžií k bytovému domu, za cenu 120 Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, Bytovému družstvu Šponarova 11, IČ: 27788130,
Šponarova 609/11, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

2316/48  
16

Pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 970, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova,
panu T. P., bytem Závodní 865/11, Ostrava-Hrabůvka;

2)    pozemek parc.č.st. 1687/19, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na
ul. U Skleníku, panu M. H., bytem Výškovická 2558/86, Ostrava-Zábřeh;

3)    pozemek parc.č.st. 2340, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, paní L. F., bytem Volgogradská 2516/65, Ostrava-Zábřeh;

4)    pozemek parc.č.st. 2467, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, paní A. M., bytem Přemyslovců 1055/28, Ostrava-Mariánské Hory;

5)    pozemek parc.č.st. 3668, zast. pl. o výměře 25 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, panu J. H., bytem Lumírova 522/26, Ostrava-Výškovice.

2317/48  
17

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby horkovodních přípojek v celkové délce 15 bm v rámci
akce „JM – Dolní 73,74,75“  na pozemek p.p.č. 1005/15 ostatní plocha, ostatní komunikace v  k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Dolní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih
a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 1005/15 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby dvou horkovodních
přípojek v celkové délce 15 bm v rámci akce „JM – Dolní 73,74,75“, pro společnost Dalkia Česká
republika, a.s., IČ: 45193410, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709
74, 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 dvou horkovodních přípojek
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním dvou hokovodních
přípojek

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  dvou horkovodních
přípojek  - společností Dalkia Česká republika, a.s., IČ: 45193410, se sídlem Ostrava - Moravská
Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74,  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

2318/48  
18

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby zemního kabelového vedení NN v rámci akce „Rozšíření
odběrného místa na parc.č. 4485,799/7 a 825/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou“ umístěné pod povrchem
pozemku p.p.č. 799/7 ostatní plocha, jiná plocha v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, v celkové délce 12
bm
a
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rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 799/7 ostatní plocha, jiná
plocha v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby zemního kabelového vedení NN v
rámci akce „Rozšíření odběrného místa na parc.č. 4485,799/7 a 825/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou“,
pro společnost Dalkia Česká republika, a.s., IČ: 45193410, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava,
28. října 3337/7, PSČ 709 74, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše  

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  zemního kabelového
vedení NN  - společností Dalkia Česká republika, a.s., IČ: 45193410, se sídlem Ostrava - Moravská
Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

2319/48  
19

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojek VN a NN v rámci akce „Ostrava, Zábřeh,
Kotlářova, VNK, NNk př.“ v délce cca 135 bm na pozemky p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
783/14 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní komunikace v  k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Kotlářova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih
a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 783/6 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 783/14 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby přípojek VN a NN  v délce 135 bm v rámci akce
„Ostrava, Zábřeh, Kotlářova, VNK, NNk př.“, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
 a 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 přípojek VN a NN
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojek VN a NN

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  přípojek VN a 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

2320/48  
20

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí
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ukončení pronájmu pozemku st.p.č.  6068 zastavěná plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, panu Jiřímu Oblukovi, bytem Lumírova 7, Ostrava - Výškovice, dle Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/0503/10/Ulr. ze dne 17.9.2010, z důvodu prodeje stavby na pozemku dnem
3.4.2012

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6068 zastavěná plocha o výměře 17  m2  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita „Korýtko“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený
městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání stavby zahradní chatky, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

2321/48  
21

Ukončení nájmu na pozemky st.p.č. 83 a p.p.č. 478/5 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit pronájem pozemků st.p.č. 83, zastavěná plocha, nádvoří-zbořeniště, p.p.č. 478/5, ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému
obvodu Ostrava - Jih, užívaných na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/629/10/Gál za
účelem přístupu a užívání zahrady panu J. K., bytem Dr. Martínka 9/1138, Ostrava - Hrabůvka,
dohodou dnem 30.6. 2012.

2322/48  
22

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  o ukončení pronájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2
ostatní plocha, dráha  o celkové výměře 120 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná, paní M. P, bytem Krakovská 3, Ostrava – Hrabůvka, a to  na základě Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/1723/08, za účelem užívání zahrádky, dohodou dnem 30.6.2012

b)  zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č.
644/2 ostatní plocha, dráha  o výměře 120 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, za
účelem užívání zahrádky, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

2323/48  
23

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu pozemku p.p.č. 950/34 zahrada o výměře 8 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Petruškova, manželům I. a L. C., bytem Petruškova 45, Ostrava – Zábřeh, a to  na základě
Nájemní smlouvy č. Výst/357/Z/93 ze dne 6.9.1993, za účelem užívání zahrádky, dohodou dnem
15.6.2012

2324/48  
24

Úprava  smlouvy o nájmu a smlouvy o právu provést stavbu č. 7/014/909/10 a  č.
7/014/910/10

Rada městského obvodu

souhlasí

a) s úpravou čl. VIII. bod 1d) Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/909/10/Gál ze dne 14. 12.
2010, uzavřené s Ing. H. T., bytem Provaznická 848/87, Ostrava - Hrabůvka za účelem zřízení a
užívání parkovacího stání na části pozemku p.č. 304/3 ostaní plocha, zeleň o výměře 12m2 v k.ú.
Hrabůvka prodloužením doby  o 6 měsíců formou uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě.
b) s úpravou čl. VIII. bod 1d) Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/910/10/Gál ze dne 14. 12.
2010, uzavřené s p.Š. R., bytem Provaznická 848/87, Ostrava - Hrabůvka za účelem zřízení a
užívání parkovacího stání na části pozemku p.č. 304/3 ostaní plocha, zeleň o výměře 12m2 v k.ú.
Hrabůvka prodloužením doby  o 6 měsíců formou uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě.

2325/48  
25

Výpůjčka části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana

Rada městského obvodu
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rozhodla

vypůjčit 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, ve prospěch společnosti Lidl Česká republika v.o.s., IČ: 26178541, Nárožní 1359/11,
158 00 Praha 5, za účelem renovace dětského hřiště, na dobu realizace stavby

2326/48  
26

Zrušení části usnesení č. 1901/41 ze dne 1.3.2012 a č. 1942/42 ze dne 15.3.2012

Rada městského obvodu

zrušuje

a) u usn. č. 1901/41 ze dne 1.3.2012 část ve znění " a zmocňuje vyřízením tohoto kácení odbor
hospodářské správy magistrátu města Ostravy"
b) u usn. č. 1942/42 ze dne 15.3.2012 ve znění TO ze dne 12.4.2012 část ve znění "a zmocňuje
vyřízením tohoto kácení investora stavby - Statutární město Ostrava"
dle důvodové zprávy

2327/48  
27

Zveřejnění záměru na prodej  pozemků pod čerpací stanicí pohonných hmot, k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemků st.p.č. 2090, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
229 m2, st.p.č. 2091, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 91 m2, st.p.č. 2092, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 15 m2,dále p.p.č. 198/5,ostaní plocha, jiná plocha o výměře 2989 m2 a p.p.č.
936/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 360 m2 v ul. Místecká v k.ú. Hrabůvka  ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih
a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih vydat záporné stanovisko k záměru prodeje
pozemků st.p.č. 2090, zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 2091, zastavěná plocha a nádvoří,
st.p.č. 2092, zastavěná plocha a nádvoří, dále p.p.č. 198/5,ostaní plocha, jiná plocha a p.p.č.
936/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v ul. Místecká v k.ú. Hrabůvka ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy - svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy
o rozhodnutí ve věci prodeje pozemků.

2328/48  
28

Zveřejnění záměru na pronájem  pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova -1

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 458/9 zahrada, ZPF o výměře 88 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava se svěřením Městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání jako zahrádky,  na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou

2329/48  
29

Zveřejnění záměru na pronájem  pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova -2

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr pronájmu částí pozemku p.p.č. 458/39 zahrada, ZPF a to  

- zahrádka č. 1 o výměře 115 m2
- zahrádka č. 3 o výměře 96 m2
- zahrádka č. 4 o výměře 100 m2
- zahrádka č. 6 o výměře 96 m2
- zahrádka č. 7 o výměře 102 m2
- zahrádka č. 8 o výměře 91 m2
- zahrádka č. 10 o výměře 139 m2

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava se svěřením
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání jako zahrádek,  na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou

2330/48  
30

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku s následným odkupem, ul. Mitušova, k.ú.
Hrabůvka
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Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.č. 354/1, ostatní plocha - zeleň, o výměře 6 m2,  ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih,  v ul. Mitušově
v k.ú. Hrabůvka za účelem  vybudování bezbarierového přístupu do domu

a souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 354/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m2, v
k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava -
Jih
a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih vydat kladné stanovisko k záměru prodeje části
pozemku 354/1, o výměře 6m2 v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih

2331/48  
31

Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků v k.ú. Hrabůvka, Dubina u Ostravy a Výškovice u
Ostravy, v blízkosti radnice a nákupních center

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 200/63 zahrada, p.p.č. 203/1 ostatní plocha-
ostatní komunikace, p.p.č. 215/13 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 223/14 ostatní plocha-ostatní
komunikace, p.p.č. 225/11 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 391/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 391/22
ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 462/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 468/6 ostatní plocha-ostatní
komunikace v k.ú. Hrabůvka,  p.č. 101/33 ostatní plocha-ostatní komunikace v k.ú. Dubina u
Ostravy, p.č. 762/1 ostatní plocha-silnice, p.č. 793/281 ostatní plocha-zeleň, p.č. 793/284 ostatní
plocha-jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem umístění 35 ks reklamních odpadkových
košů, o výměře 0,15 m2/1 ks, v blízkosti radnice ÚMOb-Jih a nákupních center areálů Venuše,
Racek, Odra a v blízkosti podchodu u tramvajové zastávky na ul. A. Poledníka,  ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

2332/48  
32

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 2971/1, zast. pl. o výměře 243 m2, jenotka č. 6/251, spoluvlastnický podíl
o velikosti 1676/38975,tzn. 10,45 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;

2)    pozemek parc.č.st. 928, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova

2333/48  
33

Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku parc.č. 1237/1 ostatní plocha-silnice o výměře 450 m2,
 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti, ve vlastniství Statutárního města Ostravy - svěřeno
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem úpravy nástupní zastávky v rámci akce „Tramvajová
zastávka Zábřeh se zvýšeným jízdním pásem“, na dobu realizace stavby

2334/48  
34

Instalace antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním  2 ks antén a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě
internetu na stávající stožár STA, instalovaný na střeše obytného domu na ul. Tylova  2779/4 v
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Ostravě-Zábřehu, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih,
společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz,  a to za úhradu  6 000 Kč/rok
bez DPH po dobu 5-ti let.

2335/48  
35

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení paní B. D., za pronájem bytu na ul. Abramovova 1592/18, Ostrava-
Zábřeh, ve výši 100 %, tj. 13 786 Kč, dle důvodové zprávy

2336/48  
36

Pronájem bytu výběrovým řízením, uzavření dodatku k dohodě o přistoupení k dluhu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Jugoslávská 20, 1+3, standard, č. b. 16
F. J., Tylova 15

II.

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

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 74
D. L., Horní 3

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 77
Ch. T., V. Košaře 5

Edisonova 5A, 1+1, standard, č. b. 6
O. V., nám. Jiřího z Poděbrad 2, Ostrava-Vítkovice

Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 9
Ing. M. B.. V. Jiřikovského 9

Jubilejní 64, 0+2, standard, č. b. 1
K. H., Dr. Martínka 3

Jedličkova 8, 1+1, standard, č. b. 13
F. R., nám. ČSA 1/1, Český Těšín

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 7
V. L., Erbenova 91, Ostrava-Vítkovice

Mládeže 11, 1+1, standard, č. b. 2
H. V., Provaznická 11 a H. D., Provaznická 11

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 21
P. Ž., A. Poledníka 1/24

V. Jiřikovského 27, 1+4, standard, č. b. 2
D. R., V. Košaře 4 a D. M., Rybničná 514, Rychvald, okr. Karviná

V. Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 16
V. R., J. Kotase 29

Stadická 3, 1+3, standard, č. b. 60
A. P., Zimmlerova 48

P. Lumumby 20, 1+2, standard, č. b. 9
K. J., Kosmonautů 20

Volgogradská 137, 1+4, standard, č. b. 9
H. T., V. Jiřikovského 38

Rodimcevova 16, 1+3, standard, č. b. 4
D. R., U Studia 3
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Jubilejní 6, 1+2, standard, č. b. 3
Ch. R., Plavecká 1

Zlepšovatelů 6, 1+2, standard, č. b. 1
M. J., Horymírova 104

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 5
K. M., Rodimcevova 27

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 14
Š. M., Chrjukinova 15

rozhodla

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

III.

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

D. R. a D. M., V. Košaře 4, č. b. 56

IV.

o uzavření dodatku k dohodě o přistoupení k dluhu a vyplacení vzniklého přeplatku, dle důvodové
zprávy

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

2337/48  
37

Pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu nebytových prostor v objektu na ulici Mjr. Nováka 1455/34 v Ostravě - Hrabůvce, o
výměře 46,26 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výši nájemného 142
Kč/m2/rok, společnosti Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a
Mateřská škola SOKRATES, s.r.o., se sídlem Mjr. Nováka 34/1445, Ostrava - Hrabůvka, IČ:
27731073

2338/48  
38

Přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v objektu na ul. Oráčova 1013/10 v Ostravě -
Hrabůvce

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v objektu na ul. Oráčova 1013/10, Ostrava -
Hrabůvka, na základě Smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené v souladu s ustanovením  § 487 a
násl. obchodního zákoníku, mezi prodávající paní A. Š., bytem Oráčova 1326/1, Ostrava -
Hrabůvka, IČ:71839224 a kupující paní K. P., bytem Oráčova 717/4, Ostrava - Hrabůvka,
IČ:76065383

2339/48  
39

Převod odběrných míst elektrické energie, studené vody, topení a teplé vody z bývalé ZŠ V
Zálomu 1, Ostrava - Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem odběrných míst elektrické energie, studené vody, topení a teplé užitkové vody v
objektu ZŠ V Zálomu 1 a uzavřením nových smluv k odběru. Smlouvy budou uzavřeny s těmito
dodavateli:
- odběrná místa  elektrické energie se společnosí BICORN s.r.o., IČ 27230112,
- odběrné místo dodávky studené vody se společností OVAK a.s., IČ 45193673,  
- odběrné místo dodávky tepla a teplé vody se společností DALKIA Česká republika a.s., IČ
45193410.

zmocňuje
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starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smluv.

2340/48  
40

Uzavření nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení, pronájem bytu, podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Horymírova 123, č. b. 9
V. R., Opavská 1127/62, Ostrava-Poruba

Horymírova 125, č. b. 11
M. Z., Horymírova 125

Horymírova 125, č. b. 28                  
S. L., Bohumínská 58/449, Slezská Ostrava

Horymírova 125, č. b. 40
M. O., Krmelínská 1137, Brušperk

Horymírova 125, č. b. 55
D. J., Horymírova 125

Horymírova 125, č. b. 69
Ing. S. J., Horymírova 125

Horymírova 125, č. b. 79
N. A., Polská 12/1525, Ostrava-Poruba

Horymírova 125, č. b. 88
P. O., Bachmačská 9, Ostrava-Moravská Ostrava

Horymírova 125, č. b. 94
H. H., Horymírova 125

II.

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

Dr. Šavrdy 11, 0+2, standard, č. b. 7
P. L., Dr. Šavrdy 7

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

P. L., Dr. Šavrdy 7, č. b. 13

III.

o udělení souhlasu pronajímatele k podnájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Letecká 19, 1+3, standard, č. b. 4
MUDr. J. Ch. a MUDr. K. Ch., Michalovce, Jána Hollého 699/57, Slovenská republika

2341/48  
41

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

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

D. N., Čujkovova 29, č. b. 84
H. T., Čujkovova 29, č. b. 34

2342/48  
42

Zánik nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu, zajištění přístřeší

Rada městského obvodu
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rozhodla

I.

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

1) JUDr. M. K.

P. E., Zlepšovatelů 12, č. b. 5
B. V. a B. P., Dr. Šavrdy 17, č. b. 9  

2) Mgr. R. P.

K. J., P. Lumumby 3, č. b. 39

II.

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

V. L., P. Lumumby 3, č. b. 50
H. T., Jižní 11 a H. M., Jižní 11, č. b. 5

2) o zajištění přístřeší, dle důvodové zprávy

V. L., P. Lumumby 3
H. T., Jižní 11 a H. M., Jižní 11

2343/48  
43

Zveřejnění záměru na pronájem části prostor v objektu na ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem části venkovních prostor v I. NP objektu Domu služeb v Ostravě
- Hrabůvce na ul. Horní 1492 o výměře 23 m2, za cenu 200 Kč/m2/rok, za účelem zřízení
venkovního posezení, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2344/48  
44

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
R. B.
Horymírova 4, Ostrava-Zábřeh

E. B.
Ľ. B.
Verdunská 27A, Ostrava-Moravská Ostrava

2)
P. K.
Výškovická 151, Ostrava-Výškovice

J. M.
Verdunská 25, Ostrava-Moravská Ostrava

2345/48  
45

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Oráčova 1, 1+3, standard, č. b. 11
O. M., Oráčova 1, Ostrava-Hrabůvka
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Horymírova 4, 1+3, standard, č. b. 24
Z. A., Horymírova 4, Ostrava-Zábřeh

Fr. Formana 49, 0+1, standard, č. b. 16
F. J., Fr. Formana 49, Ostrava-Dubina

Výškovická 153, 1+3, standard, č. b. 66
F. I., Výškovická 153, Ostrava-Výškovice

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 14
V. T., Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh

V. Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 55
F. R. a F. P., V. Košaře 5, Ostrava-Dubina

II.

o neuzavření smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Mňukova 24, 0+1, standard, č. b. 33
Ing. M. P., Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh

     trvá

na vyklizení bytu

Mňukova 24, 0+1, standard, č. b. 33

2346/48  
46P

Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů
Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce – VII. etapa, dům Edisonova 25

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce VZ 43.12 "Rekonstrukce bytových
domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce – VII. etapa, dům Edisonova 25" dle § 86 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 43.12 na provedení stavebních prací "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce – VII. etapa, dům Edisonova 25" 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. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva 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. 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 43.12 a předložit zprávu
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hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 10. 2012

2347/48  
47P

Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) -ÚMOb Ostrava-Jih budova „B“ a
krček, zateplení a výměna oken

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce VZ 41.12 ÚMOb Ostrava-Jih
budova „B“ a krček, zateplení a výměna oken dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 41.12 na provedení stavebních prací  ÚMOb Ostrava-Jih
budova „B“ a krček, zateplení a výměna oken 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. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva 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. 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 41.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 10. 2012

2348/48  
48P

Podmínky výzvy (dodávka dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - Vybavení zahrady MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 33.12 k poskytnutí dodávky
"Vybavení zahrady MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka" 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:
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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 33.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 08. 2012

2349/48  
49P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II Zásad) - projekt "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.
etapa, Edisonova 19"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 38.12 k poskytnutí služeb
projektu "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 19" 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. Alena Nogová, odbor investiční
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondřišek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. et Ing. Jiří Srba, člen rady 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 38.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 25. 07. 2012

2350/48  
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 na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu
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rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 37.12 k provedení
stavebních prací "Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina" dle § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu 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 37.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 08. 2012

2351/48  
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) -„RS Skalice Kamenec, vybudování sociálního zázemí“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 40.12 k provedení
stavebních prací „RS Skalice Kamenec, vybudování sociálního zázemí“ 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:
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:
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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 40.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 07. 2012

2352/48  
52P

Přehled o VZ od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV. čtvrtl.2011
odboru byt. a ostat. hospod., za r. 2011 odboru vnitř.věcí, odd. inform. systém a za I. čtvrtl.
2012 odboru byt. a ostat. hospod., ZŠ a MŠ, p.o.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2011 odboru bytového a ostatního hospodářství realizovaných v hospodářské
činnosti obvodu a na spravovaných nebytových objektech,
- za I. - IV. čtvrtletí roku 2011 odboru vnitřních věcí,
- za I. - IV. čtvrtletí roku 2011 oddělení informační systém,
- za I. čtvrtletí roku 2012 odboru bytového a ostatního hospodářství realizovaných v hospodářské
činnosti obvodu a na spravovaných nebytových objektech,
- za I. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6,
příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění

2353/48  
53P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - „Regenerace obytného domu na ul.
Rodimcevova 25,27,29 Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 42.12 na provedení stavebních
prací  „Regenerace obytného domu na ul. Rodimcevova 25,27,29 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 42.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
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Termín: 31. 10. 2012

2354/48  
54P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - "Rekonstrukce objektu
Krasnoarmějců 2283/26A, Ostrava – Zábřeh"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 39.12 na provedení stavebních
prací  "Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A, Ostrava – Zábřeh" dle § 25 v návaznosti na
ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. 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 39.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 10. 2012

2355/48  
55P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce podchodu ul.
Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 44.12 na provedení stavebních
prací "Rekonstrukce podchodu ul. Výškovická" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů,
v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. 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)
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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 44.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 10. 2012

2356/48  
56P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) -  „Oprava elektroinstalace společných prostor Abramovova 10, 14, OV
- Zábřeh“

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o.  se sídlem  Ostrava - Mariánské Hory, Nájemnická 676/35,
PSČ 709 00, IČ 26822229, 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 29.12 „Oprava elektroinstalace společných prostor Abramovova 10, 14, OV -
Zábřeh“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo  - s vybraným uchazečem
ELIN servis s.r.o. se sídlem  Moravská Ostrava, Hornická 64/3212, PSČ 702 00, IČ  25396633,  za
nabídkovou cenu:
359 684  Kč bez DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava elektroinstalace
společných prostor Abramovova 10, 14, OV - Zábřeh“

Termín: 18. 06. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Oprava elektroinstalace společných prostor Abramovova 10, 14, OV - Zábřeh“ a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 25. 06. 2012

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

zabezpečit všechny potřebné úkony  spojené  s veřejnou zakázkou VZ 29.12

Termín: 30. 06. 2012

2357/48  
57P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) -  „Oprava lodžií Markova 2947/16, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 23.12 „Oprava lodžií Markova 2947/16, Ostrava-Zábřeh“ o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
SV UNIPS  s. r. o.  se sídlem Ostrava - Svinov, Bílovecká 106/9, PSČ 721 00, IČ 48391204,  za
nabídkovou cenu:
527 698  Kč bez DPH/ lhůta realizace 4 týdny

a

jako druhým v pořadí s uchazečem MH - STAVBY  s. r. o.  se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Úlehlova
298/18, PSČ 700 30,   IČ 27776506,  za nabídkovou cenu:
525 177 Kč bez DPH/ lhůta realizace 5 týdnů

ukládá
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Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava lodžií Markova
2947/16, Ostrava-Zábřeh“

Termín: 18. 06. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Oprava lodžií Markova 2947/16, Ostrava-Zábřeh“ a předat jej k podpisu starostovi městského
obvodu

Termín: 25. 06. 2012

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

zabezpečit všechny potřebné úkony  spojené  s veřejnou zakázkou VZ 23.12

Termín: 30. 06. 2012

2358/48  
58P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Výměna oken na MŠ Chrjukinova 11, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 31.12 "Výměna oken na MŠ Chrjukinova 11, Ostrava-Zábřeh" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Profi stavební s.r.o., se sídlem Nádražní 545/140, 702 00 Moravská
Ostrava, IČ: 65140559, za nabídkovou cenu:
Kč 671.756,00 bez DPH,
tj. Kč 806.107,00 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem Stavby-Okna-Doležal, s.r.o., se sídlem Podlesní 1827, 735 41
 Petřvald u Karviné, IČ: 26830272, za nabídkovou cenu:
Kč 781.532,00 bez DPH,
tj. Kč 937.838,40 vč. DPH

ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken na MŠ
Chrjukinova 11, Ostrava-Zábřeh"

Termín: 15. 07. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Výměna oken na MŠ Chrjukinova 11, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 22. 07. 2012

2359/48  
59

Kontrola výkonu samostatné působnosti městského obvodu Ostrava - žádost Ing. Tomáška o
právní posouzení termínu a formy odpovědi na jeho žádost zastupitele o informaci

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené Magistrátem města Ostravy u
městského obvodu Ostrava-Jih na podnět žádosti Ing. T. o právní posouzení termínu a formy
odpovědi na jeho žádost zastupitele o informaci podanou na Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,
resp. oddělení školství a kultury úřadu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti
provedené Magistrátem města Ostravy u městského obvodu Ostrava-Jih na podnět žádosti Ing. T.
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o právní posouzení termínu a formy odpovědi na jeho žádost zastupitele o informaci podanou na
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, resp. oddělení školství a kultury úřadu

2360/48  
60

Prominutí pohledávky za služby spojené s nájmem

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím pohledávky ve výši 94.126,00Kč organizaci Charita Ostrava za služby spojené s
nájmem nebytového prostoru v objektu G-Centra, Čujkovova 40a v Ostravě - Zábřehu, dle
důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2361/48  
61

Dohoda o narovnání se společností Bytostav Poruba, a. s., IČ: 45192464

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dohody o narovnání se společností Bytostav Poruba, a. s., IČ: 45192464, se sídlem
Ostrava-Poruba, Dělnická 382 dle důvodové zprávy a pověřuje starostu Městského obvodu
Ostrava-Jih k podpisu dohody o narovnání

2362/48  
OR

Podnět k revokaci usnesení zastupitelstva městského obvodu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis společnosti SYNOT TIP, a. s. ze dne 28. 5. 2012, týkající se Podnětu k revokaci usnesení
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih

2363/48  
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 3043/38
29. dubna 243
Závodní 974/103
A. Kučery 1274/14
Svazácká 3128/1b

všechny na obvodu Ostrava-Jih

souhlasí

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

Horní 1642
Výškovická 2526

všechny na obvodu Ostrava-Jih
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