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Přehled usnesení 49. schůze Rady městského obvodu, ze dne 21. 6. 2012 08:30

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2364/49 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2365/49 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2366/49 3. Náhrada škody (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2367/49 4. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2368/49 5. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2369/49 6. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2370/49 7. Dodatek č. 8 k Zásadám pro použití prostředků Sociálního fondu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

2371/49 8. Smlouva o zajištění kreditů elektronických čipových karet (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

2372/49 9. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2373/49 10. Úprava č.2 plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2012 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2374/49 11. Vyřazení majetku MSOJ (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2375/49 12. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2376/49 14. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2377/49 15. Podpora vzniku nové pobočky Střediska volného času Ostrava-Zábřeh v budově ZŠ V Zálomu (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

2378/49 16. Přerušení provozu školních družin při základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

2379/49 17. Převod majetku (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2380/49 18. Souhlas s použitím finančních prostředků z úplaty za předškolní vzdělávání na částečnou úhradu nákladů na
mzdy a zákonné odvody pro nepedagogické zaměstnance (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2381/49 19. Souhlas s použitím finančních prostředků z úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na  dokrytí platů
pedagogických a nepedagogických pracovníků  a ONIV (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2382/49 20. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2383/49 21. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2384/49 22. Změna odpisových plánů na rok 2012 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2385/49 23. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Alejnikovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2386/49 24. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gerasimovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2387/49 25. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2388/49 26. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2389/49 27. Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2390/49 28. Odstoupení od dohody o vzájemné spolupráci (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2391/49 29. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2392/49 30. Pronájem bytu výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2393/49 31. Rozšíření změny účelu užívání v nebytových prostorech v objektu na ul. Mjr. Nováka v Ostravě - Hrabůvce
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2394/49 32. Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2395/49 33. Ukončení činnosti pověřeného správce DaBF Ing. Petra Mihálika - REALSOFT, realitní agentura (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

2396/49 34. Ukončení nájmů garáží, zveřejnění záměrů na pronájem (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2397/49 35. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě nájemní (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2398/49 36. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2399/49 37. Výpověď z nájmu bytu, zajištění přístřeší, uzavření smlouvy o ubytování, zánik nájmu bytu dohodou (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2400/49 38. Zveřejnění záměrů na pronájem garážových stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2401/49 39. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)
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2402/49 40. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2403/49 41. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Odře (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2404/49 42. Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2405/49 43. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře - 1 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2406/49 44. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře - 2 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2407/49 45. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2408/49 46. Přijetí daru - movitých věcí a uzavření smlouvy o obstarání díla (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2409/49 47. Revokace usnesení, pronájem pozemku u školy na ulici Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka a souhlas s
umístěním schodiště (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2410/49 48. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka,
lokalita ulic Mitušova, Provaznická, Horní, Dr. Lukášové (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2411/49 49. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka,
lokalita ulic V.Vlasákové, Horní, J.Matuška, J.Maluchy, V.Košaře, V.Jiříkovského (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2412/49 50. Stanovisko k výkupu pozemku, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2413/49 51. Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2414/49 52. Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2415/49 53. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2416/49 54. Úprava smluvních vztahů k pozemku v  k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.  Samoljovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2417/49 55. Zánik společnosti  PR market s.r.o. sloučením se společností TESCO Stores ČR s.r.o. (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2418/49 56. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova a k.ú. Hrabůvka, ul.
Mitušova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2419/49 57. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2420/49 58. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2421/49 59P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách  „GO elektroinstalace v bytech Volgogradská 14,16,18,20,22,24 Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2422/49 60P. Výsledek šetření podnětu ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění )  -
 „Výměna oken – Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh“ a „Výměna oken – Jugoslávská 2825/26, Ostrava-
Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2423/49 61P. 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 Stadická 1369/3 a Oráčova
1326/1, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2424/49 62P. 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 pavilonu ZŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2425/49 63. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Kosmonautů (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2426/49 64P. Zrušení VZ, podmínky výzvy (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Vybavení zahrady MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2427/49 OR Zrušení usnesení rady č. 2255/47 ze dne 24. 5. 2012 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2428/49 OR Revokace usnesení rady a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č. 485/1, ostatní plocha, zeleň v
k.ú. Hrabůvka v ul. Dr. Martínka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

nepřijato 13. Uzavření smlouvy s jazykovou školou Hello language centre s.r.o., IČ: 25889192 (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

2364/49  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazných ukazatelů dle důvodové zprávy

2) rozpočtové opatření, kterým se
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- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG 321 o 30 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 352 o 70 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG 407 o 100 tis. Kč

2365/49  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2321 o 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové příjmy ORJ 7, § 3111, ol. 3121 o 300 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5137 o 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje  ORJ 7, § 3111, pol. 6122 o 300 tis. Kč

2366/49  
3

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o finanční odškodnění poškozené.

2367/49  
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 Horymírova v
Ostravě-Zábřehu a na ulici Odborářská v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 49
O. A., bytem Dolní 73, Ostrava-Zábřeh

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 95
S. V., bytem Petruškova 14, Ostrava-Zábřeh

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 86
W. E., bytem Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 53
B. J., bytem Moravská 88, Ostrava-Zábřeh

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 28
B. P., bytem Letecká 30, Ostrava-Hrabůvka

2368/49  
5

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na
ulici Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 24
K. Š., Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

2369/49  
6

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  dodatku  ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci

zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského podpisem dodatku.
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2370/49  
7

Dodatek č. 8 k Zásadám pro použití prostředků Sociálního fondu

Rada městského obvodu

schvaluje

dodatek č. 8 k Zásadám pro použití prostředků Sociálního fondu s účinností od 22. 6. 2012

ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu

zapracovat změny dle dodatku č. 8 do Zásad pro použití prostředků Sociálního fondu

Termín: 22. 06. 2012

2371/49  
8

Smlouva o zajištění kreditů elektronických čipových karet

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením smlouvy o zajištění kreditních elektronických čipových karet se Sportovním a
rekreačním zařízením města Ostravy, s. r. o., IČ: 25385691, se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00
Ostrava-Poruba a

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu této smlouvy.

2372/49  
9

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 33, box č. 35, PP na ul. Vl. Vlasákové panu P.
W. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

2) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 51, box č. 52, PP na ul. L. Hosáka paní P. A. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

2373/49  
10

Úprava č.2 plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2012

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu č. 2 plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2012 dle předložené důvodové zprávy

2374/49  
11

Vyřazení majetku MSOJ

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o vyřazení majetku MSOJ dle důvodové zprávy.

2375/49  
12

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 31, box č. 31, PP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní P. A.,
- PO 31, box č. 32, PP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan B. S.,
- PO 32, box č. 46, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan I. P.,
- PO 33, box č. 30, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní B. Š.,
- PO 33, box č. 81, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní E. K.,
- PO 51, box č. 65/1, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan L. L., dle důvodové
zprávy.
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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 pro osobní
vozidla a 400,- Kč měsíčně vč. DPH u volného místa pro jednostopé vozidlo.

2376/49  
14

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 2.018.513,01 dle předloženého návrhu.

ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

2377/49  
15

Podpora vzniku nové pobočky Střediska volného času Ostrava-Zábřeh v budově ZŠ V Zálomu

Rada městského obvodu

souhlasí

se záměrem vytvoření pobočky Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace v
prostorách budovy ZŠ V Zálomu dle důvodové zprávy

rozhodla

o podání žádosti o podporu tohoto záměru zřizovateli příspěvkové organizace, Statutárnímu městu
Ostrava

2378/49  
16

Přerušení provozu školních družin při základních školách zřízených Městským obvodem
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

a souhlasí

s přerušením provozu školních družin při základních školách zřízených Městským obvodem
Ostrava-Jih v měsíci červenci a srpnu 2012 dle důvodové zprávy.

2379/49  
17

Převod majetku

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem majetku ze Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace na
příspěvkové organizace, zřízené Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih v
celkové hodnotě Kč  5.177.716,00   a Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih
v celkové hodnotě Kč 42.885,20 dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy

2380/49  
18

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s použitím finančních prostředků z úplaty za předškolní vzdělávání na částečnou úhradu nákladů
mezd včetně zákonných odvodů pro nepedagogické zaměstnance Mateřské školy  Ostrava-Zábřeh,
Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to do výše  200  tis. Kč.

2381/49  
19

Souhlas s použitím finančních prostředků z úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na
 dokrytí platů pedagogických a nepedagogických pracovníků  a ONIV

Rada městského obvodu
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souhlasí

s použitím finančních prostředků z úplaty za zájmové vzdělávání na dokrytí platů a ONIV
pedagogických  a  nepedagogických zaměstnanců Základní školy  Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1,
příspěvkové organizace, a to do výše  40  tis. Kč.

2382/49  
20

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního
Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace dle
důvodové zprávy.

2383/49  
21

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím darů pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 5 028,- Kč od společnosti Recyklohraní, o.p.s. 2 ks koloběžky, kreslící
potřeby pro MŠ Za Školou a MŠ Tylova

Základní škola a mateřská škola MUDr. E. Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace
-věcný dar v hodnotě 34 564,- Kč od SRPŠ při ZŠ E.Lukášové 2 ks PC žákovský, 1 ks PC učitelský
pro potřeby školy

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 25 000,- Kč od Nadačního fondu EVRAZ Ostrava-Hulváky na realizaci zrcadlové
stěny pro rozšířenou výuku pohybové výchovy.

2384/49  
22

Změna odpisových plánů na rok 2012 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2012
Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci
Základní škole Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29,
příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36 příspěvkové organizaci dle
důvodové zprávy

2385/49  
23

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků parc.č. 654/49 ostatní plocha, zeleň a 654/51 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Alejnikovova, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih o výměře 2 x 13 m2 za účelem zřízení a užívání 2
parkovacích míst.

2386/49  
24

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 654/28 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh

7



nad Odrou, ul. Gerasimovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih o výměře 13 m2 za účelem zřízení a užívání  parkovacího místa.

2387/49  
25

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 654/26 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Průkopnická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih o výměře 3 x 13 m2 za účelem zřízení a užívání 3 parkovacích míst.

2388/49  
26

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 100/4 ostatní plocha, ostatní komunikace v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih o výměře 2 x 13 m2 za účelem zřízení a užívání 2 parkovacích
míst.

2389/49  
27

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- paní Z. T., za pronájem bytu na ul. Výškovická 2577/79, Ostrava-Zábřeh, ve výši 7 186 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 1 300 Kč za náklady řízení,
- paní M. H., za pronájem bytu na ul. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, ve výši 8 694 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
dle důvodové zprávy

2390/49  
28

Odstoupení od dohody o vzájemné spolupráci

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s čl. III., odst. 5 Dohody o vzájemné spolupráci č. 42/032/89/11 na distribuci
informačních plakátů do obytných domů ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih o odstoupení od této dohody se společnosti LIMPRO s.r.o., se sídlem J. Herolda
1618/5, Ostrava-Bělský Les.

2391/49  
29

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení
- paní D. H., za byt na ul. Vaňkova 1011/48, Ostrava-Bělský Les, a za byt na ul. Dr. Šavrdy
3013/12, Ostrava-Bělský Les, ve výši 100 %, tj. celkem 2 160 Kč, dle důvodové zprávy

2392/49  
30

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 20
K. P., Čujkovova 32
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Dr. Šavrdy 17, 0+1, standard, č. b. 3
Z. J., V Troskách 6

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

K. P., Čujkovova 32, č. b. 71

rozhodla

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

II.

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

Jubilejní 9 , 1+2, standard, č. b. 3
B. G., Horní 3

Letecká 14, 1+1, standard, č. b. 1
V. I., Ing.,  Jugoslávská 55

Abramovova 16, 1+1, standard, č. b. 1
Z. M., Horní 3

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 14
K. A., Čujkovova 34

Jubilejní 62 , 1+2, standard, č. b. 6
Š. M., Klegova 19

Jubilejní 62 , 1+2, standard, č. b. 10  
K. N., Horní 3

Zlepšovatelů 58, 1+3, standard, č. b. 2
B. M., Výškovická 66

Svornosti 16, 1+3, standard, č. b. 10
D. O., Krylovova 11

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 91
T. M., Tlapákova 14

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 59
F. M., Skotnice 160

Jubilejní 68, 1+3, standard, č. b. 1
Ř. M., Mjr. Nováka 13

Jubilejní 68, 1+3, standard, č. b. 3
V. I., Hlavní tř. 78, Ostrava-Poruba

Jubilejní 68, 1+3, standard, č. b. 5
R. R., Vendryně 594

Jubilejní 68, 1+1, standard, č. b. 2
K. J., Dvouletky 51

Jubilejní 68, 1+1, standard, č. b. 6
T. E., Sirotčí 27 a T. Š., Sirotčí 27, Ostrava-Vítkovice

Rodimcevova 18, 1+2, standard, č. b. 4
D. M., Tarnavova 7

rozhodla

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

2393/49  
31

Rozšíření změny účelu užívání v nebytových prostorech v objektu na ul. Mjr. Nováka v Ostravě -
Hrabůvce

Rada městského obvodu
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souhlasí

s rozšířením změny účelu užívání o kuchyni, jídelnu a výdejnu jídel  v objektu pavilonu "A" na ul.
Mjr. Nováka 34, Ostrava - Hrabůvka,  které provede společnost  Vyšší odborná škola, Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky a Mateřská škola Sokrates s.r.o., se sídlem Mjr. Nováka
34, 700 30  Ostrava - Hrabůvka, IČ: 27731073,  vlastním nákladem

2394/49  
32

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zmocněním společnosti  Institut pro ženy o.s., se sídlem Lyskova 564, 739 24 Krmelín, k
udělování  souhlasů pro umístění sídel jiných subjektů,  v pronajatých nebytových prostorech na ul.
Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka

2395/49  
33

Ukončení činnosti pověřeného správce DaBF Ing. Petra Mihálika - REALSOFT, realitní agentura

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhodnocení příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih a dotčených odborů ÚMOb
Ostrava-Jih ve věci předání agendy od pověřeného správce DaBF Ing. Petra Mihálika - REALSOFT,
realitní agentura v souvislosti s ukončením jeho činnosti v rozsahu dle důvodové zprávy

rozhodla

o vyplacení doplatku odměny za činnost dle čl. III. odst. 1 mandátní smlouvy č. 13/b/032/448/00

2396/49  
34

Ukončení nájmů garáží, zveřejnění záměrů na pronájem

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpovědi z nájmů garáží:
- č. 8 na ul. Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka, podanou nájemcem panem R. L., bytem
Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka  
- č. 4 na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, podanou nájemkyní paní D. V., bytem
Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh

rozhodla

zveřejnit záměry na pronájem nebytových prostor - garáží, které se nacházejí v obytných domech
ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih
- č. 8 na ul. Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva
měsíce a minimální výší měsíčního nájemného 1.325,- Kč vč. DPH
- č. 4 na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce
a minimální výší měsíčního nájemného 1.019,- Kč vč. DPH

2397/49  
35

Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě nájemní

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodloužením lhůty podání žádosti o stavební povolení k provedení úprav nebytového prostoru v
obytném domě  na ul. Volgogradská 2462/20,  Ostrava-Zábřeh pro pana Ing. P. M., Hobzíkova
2563/27, Opava-Předměstí, IČ: 74546066 do 30.06 2012 dle důvodové zprávy

zmocňuje

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

2398/49  
36

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla
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I.

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

B. L., Jubilejní 61, č. b. 3
B. E., Františka Formana 53, č. b. 5
B. J., Volgogradská 16, č. b. 12
B. M. a B. M., Rodimcevova 20, č. b. 1
B. E., Václava Košaře 5, č. b. 24
B. J., Abramovova 20, č. b. 3
B. K., Tylova 4, č. b. 32
B. J., Plzeňská 10, č. b. 92
B. D., Pavlovova 71, č. b. 20
B. H., Horymírova 125, č. b. 68
B. N., Volgogradská 159, č. b. 12
Č. M., Dr. Šavrdy 7, č. b. 12
D. L., Výškovická 153, č. b. 27
D. A., Plzeňská 10, č. b. 70
E. K., Karpatská 20, č. b. 22
F. P., Františka Formana 57, č. b. 10
F. J., Jubilejní 41, č. b. 5
G. M., Františka Formana 34, č. b. 8
G. M., Karpatská 20, č. b. 52
G. L., Dr. Šavrdy 9, č. b. 17
G. P., Václava Jiřikovského 37, č. b. 1
H. P., Volgogradská 149, č. b. 12
H. T., Zlepšovatelů 58, č. b. 4
H. V., Volgogradská 24, č. b. 6
H. K., Edisonova 31, č. b. 4
H. K., U Studia 1, č. b. 14
H. J. a H. L., Výškovická 151, č. b. 39
H. S. a H. L., Výškovická 157, č. b. 39
H. M., Čujkovova 29, č. b. 28
Ch. P. a Ch.M., Abramovova 18, č. b. 8
Ch. P., Václava Košaře 1, č. b. 34
J. T., Jubilejní 64, č. b. 7
J.K., Františka Formana 30, č. b. 21
J. K., Františka Formana 47, č. b. 9
J. J. a J. D., Tarnavova 6, č. b. 10
K. R., Volgogradská 20, č. b. 14
K. K., Břenkova 7, č. b. 69
K. I., Abramovova 16, č. b. 3
K. D., Lumírova 7, č. b. 57
K. B., Odborářská 70, č. b. 33
K. M., Odborářská 74, č. b. 2
L. V., Averinova 2, č. b. 3
M. P., Horymírova 4, č. b. 52
M. P., Dr. Šavrdy 7, č. b. 14
M. M., Plzeňská 8, č. b. 82
M. V., Františka Formana 53, č. b. 2
M. O., Jubilejní 62, č. b. 4
N. M., Jugoslávská 20, č. b. 17
N. D., Výškovická 153, č. b. 37  
N. A. a N. J.,Horymírova 123, č. b. 51
N. R., Jubilejní 43, č. b. 3
O. R., Výškovická 157, č. b. 16
P. M., Václava Jiřikovského 31, č. b. 17
P. P.6, Jubilejní 4, č. b. 1
P. O., Slezská 11, č. b. 7
P. L., Pavlovova 71, č. b. 13
P. M. a P. D., Abramovova 18, č. b. 5
P. M., Čujkovova 31, č. b. 19
P. V., Milana Fialy 1, č. b. 45
R. K., Dr. Šavrdy 13, č. b. 4
R. L., Jiskřiček 8, č. b. 11
S. L., Čujkovova 23, č. b. 31
S. H., Výškovická 151, č. b. 55
S. K., Václava Košaře 3, č. b. 16
S. M., Svornosti 1, č. b. 2
S. A., Mládeže 12, č. b. 2
S. F., Odborářská 68, č. b. 21
S. L., Horymírova 123, č. b. 64
S. P., Abramovova 18, č. b. 4
S. P., Výškovická 174, č. b. 32
Š. I., Petruškova 16, č. b. 42
T. J., Bedřicha Václavka 3, č. b. 23
T. R., Pavlovova 71, č. b. 29
T. T., Čujkovova 23, č. b. 83
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V. L., Čujkovova 23, č. b. 56
V. V., Václava Košaře 1, č. b. 42
V. S., Edisonova 31, č. b. 3
V. J., Patrice Lumumby 3, č. b. 17
V. L., Čujkovova 31, č. b. 82
Z. M., Patrice Lumumby 62, č. b. 10
Z. T., Jubilejní 62, č. b. 12
Z. J., Edisonova 84, č. b. 23
Z. J., Abramovova 20, č. b. 8
Ž. Š. a Ž. D., Tylova 4, č. b. 21
Ž. Z., Abramovova 18, č. b. 2

II.

o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu na ul. B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les na dobu
určitou - 12 měsíců, dle důvodové zprávy

P. K., trvale bytem Na Úžině 1187/7, Ostrava-Stará Bělá

III.

o neuzavření smlouvy k nájmu bytu a trvá na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

P. K., Čujkovova 31, č. b. 32

2399/49  
37

Výpověď z nájmu bytu, zajištění přístřeší, uzavření smlouvy o ubytování, zánik nájmu bytu
dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

R. B., Zlepšovatelů 12, č. b. 6
K. V., Hasičská 37, č. b. 2
H. M., Jubilejní 52, č. b. 1
M. P., Slezská 11, č. b. 2
K. M., Zlepšovatelů 32, č. b. 1
M. M., F. Formana 30 a M. V., F. Formana 30, č. b. 23
K. L., Čujkovova 31, č. b. 44

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

1)
R. B., Zlepšovatelů 12, č. b. 6
K. V., Hasičská 37, č. b. 2
H. M., Jubilejní 52, č. b. 1
M. P., Slezská 11, č. b. 2
K. M., Zlepšovatelů 32, č. b. 1
M. M., F. Formana 30 a M. V., F. Formana 30, č. b. 23
K. L., Čujkovova 31, č. b. 44
Ž. D., Pavlovova 67, č. b. 3

2)
V. P., J. Škody 4, č. b. 28
W. M., Vaňkova 48, č. b. 18

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

místnost č. 21 - J. A., Horní 3
místnost č. 2 - Š.Č., Horní 3

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

1) JUDr. M. K., dle důvodové zprávy
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Ing. arch. P. S., Jubilejní 21, č. b. 3

2) Y. D.

Ing. H. L. a H. K., U Studia 1, č. b. 7

2400/49  
38

Zveřejnění záměrů na pronájem garážových stání

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor - garážových stání, které se nacházejí v
obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu
Ostrava-Jih, a to č. 7 na ul. Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina a č. 4 na ul. Fr. Formana 280/32,
Ostrava Dubina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší měsíčního
nájemného 815,- Kč vč. DPH

2401/49  
39

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
V. T.
Slezská 16, Ostrava-Hrabůvka

G. B.
Senovážná 3, Ostrava-Moravská Ostrava

2)
M. B.
Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh

A. R.
Václava Jiřikovského 20, Ostrava-Dubina

3)
M. G.
Stadická 3, Ostrava-Hrabůvka

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

4)
R. D.
Stadická 3, Ostrava-Hrabůvka

J. B.
Emanuela Podgorného 12, Ostrava-Dubina

5)
O. P.
Pavlovova 71, č. b. 34, Ostrava-Zábřeh

M. T.
Pavlovova 71, č. b. 35, Ostrava-Zábřeh

6) Trojvýměna:
V. M.
Václava Košaře 4, Ostrava-Zábřeh

R. S.
Lumírova 7, Ostrava-Výškovice

D. Š.
Edisonova 84, Ostrava-Hrabůvka

2402/49  
40

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

Rada městského obvodu

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

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 60
S. J., Plzeňská 8, Ostrava-Zábřeh

Plzeňská 10, 0+1, standard, č. b. 88
P. J., Plzeňská 10, Ostrava-Zábřeh

Provaznická 32, 0+2, standard, č. b. 17
K. M., Svazácká 8, Ostrava-Zábřeh

2403/49  
41

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část 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,  za cenu 45 Kč/m2/rok,  panu L. N., bytem
Lumírova 518/18, 700 30  Ostrava – Výškovice

2404/49  
42

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 2471, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, panu J. V., bytem Lumírova 54/536,  Ostrava-Výškovice;

2)    pozemek parc.č.st. 3651, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, panu P. P. P., bytem 17. listopadu 748/56, Ostrava-Poruba;

3)    pozemek parc.č.st. 3721, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, manželům J. a S. P., bytem Průkopnická 2099/26, Ostrava-Zábřeh;

4)    pozemek parc.č.st. 2965/1, zast. pl. o výměře 226 m2, jednotka č. 12/380, spoluvlastnický
podíl o velikosti 1475/38246, tzn. 8,72 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, pan
P. G., bytem Zámecká 1, Stará Ves nad Ondřejnicí;

5)    pozemek parc.č.st. 2969/1, zast. pl. o výměře 238 m2, jednotka č. 8/302, spoluvlastnický
podíl o velikosti 1690/39264, tzn. 10,25 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
panu Ing. J. F., bytem Horymírova 26, Ostrava-Zábřeh.

2405/49  
43

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře - 1

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č.  6384 zastavěná plocha o výměře 21 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava
– Jih, panu Z. Š., bytem Břustkova 19, Ostrava – Výškovice, za účelem užívání stavby zahradní
chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2 za účelem užívání stavby zahradní chatky, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2406/49  
44

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře - 2

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č.  6305 zastavěná plocha o výměře 15  m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava
– Jih, paní I. M., bytem Volgogradská 153, Ostrava – Zábřeh, za účelem užívání stavby zahradní
chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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2407/49  
45

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Bolotova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, panu N. V., bytem Bolotova 9, Ostrava – Zábřeh, za  účelem užívání parkovacího stání
č. 1 s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2 bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

2408/49  
46

Přijetí daru - movitých věcí a uzavření smlouvy o obstarání díla

Rada městského obvodu

rozhodla

o přijetí daru - movitých věcí (vybavení dětského hřiště) v celkové hodnotě 1.429.241,- Kč od
společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, IČ : 261 78 541

a

rozhodla

o uzavření Smlouvy o obstarání díla ve věci renovace dětského hřiště na části pozemku p.č. 110/2,
ostatní plocha, o výměře 250 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, dle předloženého návrhu, se
společností Lidl Česká republika v.o.s., IČ: 261 78 541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11

2409/49  
47

Revokace usnesení, pronájem pozemku u školy na ulici Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka a
souhlas s umístěním schodiště

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 2215/46 ze dne 10.5.2012

rozhodla

pronajmout část pozemku u školy na ulici Mjr. Nováka 34, v k.ú. Hrabůvka - část pozemku poz.
parc. č. 433/33 o výměře 5.740 m2 Vyšší odborné škole, Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky a Mateřské škole SOKRATES, s.r.o., se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Mjr. Nováka 1455/34,
IČ: 27731073, za účelem užívání jako venkovní plocha pro potřeby mateřské školy, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 10 Kč/m2/rok,

souhlasí

s umístěním požárního schodiště na pozemku poz. parc. č. 433/33 v k.ú. Hrabůvka, v rozsahu dle
předložené dokumentace, které provede Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky a Mateřská škola SOKRATES, s.r.o,

ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství, předložit radě městského
obvodu materiál týkající se majetkového vypořádání technického zhodnocení budovy vzniklého
přístavbou požárního schodiště.

2410/49  
48

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú.
Hrabůvka, lokalita ulic Mitušova, Provaznická, Horní, Dr. Lukášové

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „TRASA 7“ na pozemcích p.p.č. 354/11 ostatní plocha-
zeleň, p.p.č. 340/35 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 354/14 ostatní plocha-zeleň, p.p.č.
348/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 288/24 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 371/6 ostatní
plocha-zeleň, p.p.č. 203/1 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 270/6 ostatní plocha-zeleň,
p.p.č. 288/18 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 234/10 ostatní plocha-ostatní komunikace,
p.p.č. 278/16 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 278/15 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 304/3 ostatní plocha-
zeleň, p.p.č. 304/2 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 311/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č.
311/32 ostatní plocha-zeleň, v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Mitušova, Provaznická, Horní, Dr.
Lukášové, které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
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Ostrava-Jih, za účelem umístění sítě elektronických komunikací (soubor optických a metalických
kabelů)  přes p.p.č. 354/11, p.p.č. 340/35, p.p.č. 354/14, p.p.č. 348/1, p.p.č. 288/24, p.p.č.
371/6, p.p.č. 203/1, p.p.č. 270/6, p.p.č. 288/18, p.p.č. 234/10, p.p.č. 278/16, p.p.č. 278/15, p.p.č.
304/3, p.p.č. 304/2, p.p.č. 311/1, p.p.č. 311/32 v celkové délce 1132 bm a za podmínky, že
realizace podzemního vedení sítě elektronických komunikací pod komunikacemi bude provedena
protlakem

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 354/11 ostatní plocha-
zeleň, p.p.č. 340/35 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 354/14 ostatní plocha-zeleň, p.p.č.
348/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 288/24 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 371/6 ostatní
plocha-zeleň, p.p.č. 203/1 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 270/6 ostatní plocha-zeleň,
p.p.č. 288/18 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 234/10 ostatní plocha-ostatní komunikace,
p.p.č. 278/16 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 278/15 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 304/3 ostatní plocha-
zeleň, p.p.č. 304/2 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 311/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č.
311/32 ostatní plocha-zeleň, v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Mitušova, Provaznická, Horní, Dr.
Lukášové, které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava
- Jih, za účelem umístění sítě elektronických komunikací (soubor optických a metalických kabelů)
 přes p.p.č. 354/11, p.p.č. 340/35, p.p.č. 354/14, p.p.č. 348/1, p.p.č. 288/24, p.p.č. 371/6, p.p.č.
203/1, p.p.č. 270/6, p.p.č. 288/18, p.p.č. 234/10, p.p.č. 278/16, p.p.č. 278/15, p.p.č. 304/3, p.p.č.
304/2, p.p.č. 311/1, p.p.č. 311/32 v celkové délce 1132 bm,  pro pro společnost OVANET a.s., IČ:
25857568, se sídlem Ostrava – Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 500 Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 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  stavby „sítě elektronických komunikací (soubor optických a metalických
kabelů)“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „sítě
elektronických komunikací (soubor optických a metalických kabelů)“

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností OVANET a.s., IČ: 25857568, se sídlem
Ostrava – Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu, za podmínky realizace
podzemního vedení sítě elektronických komunikací pod komunikacemi protlakem

2411/49  
49

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú.
Hrabůvka, lokalita ulic V.Vlasákové, Horní, J.Matuška, J.Maluchy, V.Košaře, V.Jiříkovského

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „TRASA 6, etapa 2“ na pozemcích p.p.č. 391/1 ostatní
plocha-zeleň, p.p.č. 404/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 412/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 434/20
ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 412/5 ostatní plocha-zeleň v k.ú. Hrabůvka a na pozemcích p.č. 96/18
ostatní plocha-zeleň, p.č. 96/1 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 96/16 ostatní plocha-ostatní
komunikace, p.č. 75/20 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 75/17 ostatní plocha-ostatní komunikace,
p.č. 75/25 ostatní plocha-zeleň, p.č. 75/28 ostatní plocha-zeleň, p.č. 73/41 ostatní plocha-ostatní
komunikace, p.č. 73/42 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 73/43 ostatní plocha-zeleň, p.č. 71/69
ostatní plocha-zeleň, p.č. 71/55 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 100/67 ostatní plocha-
ostatní komunikace, p.č. 71/123 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 71/103 ostatní plocha-sportoviště a
rekreační plocha, p.č. 96/1 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 101/21 ostatní plocha-ostatní
komunikace, p.č. 101/32 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 101/31 ostatní plocha-jiná plocha,
p.č. 101/48 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 101/57 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 100/71
ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 305 ostatní plocha-zeleň, p.č. 306 ostatní plocha-zeleň, v
k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ulic V.Vlasákové, Horní, J.Matuška, J.Maluchy, V.Košaře,
V.Jiříkovského, které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění sítě elektronických komunikací (soubor optických a metalických
kabelů)  přes p.p.č. 391/1, p.p.č. 404/1, p.p.č. 412/1, p.p.č. 434/20, p.p.č. 412/5 v k.ú. Hrabůvka
a přes p.č. 96/18, p.č. 96/1, p.č. 96/16, p.č. 75/20, p.č. 75/17, p.č. 75/25, p.č. 75/28, p.č. 73/41,
p.č. 73/42, p.č. 73/43, p.č. 71/69, p.č. 71/55, p.č. 100/67, p.č. 71/123, p.č. 71/103, p.č. 96/1, p.č.
101/21, p.č. 101/32, p.č. 101/31, p.č. 101/48, p.č. 101/57, p.č. 100/71, p.č. 305, p.č. 306 v k.ú.
Dubina u Ostravy v celkové délce 1842 bm a za podmínky, že realizace podzemního vedení sítě
elektronických komunikací pod komunikacemi bude provedena protlakem

a
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rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky   p.p.č. 391/1 ostatní plocha-
zeleň, p.p.č. 404/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 412/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 434/20 ostatní
plocha-zeleň, p.p.č. 412/5 ostatní plocha-zeleň v k.ú. Hrabůvka a na pozemcích p.č. 96/18 ostatní
plocha-zeleň, p.č. 96/1 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 96/16 ostatní plocha-ostatní komunikace,
p.č. 75/20 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 75/17 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 75/25
ostatní plocha-zeleň, p.č. 75/28 ostatní plocha-zeleň, p.č. 73/41 ostatní plocha-ostatní komunikace,
p.č. 73/42 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 73/43 ostatní plocha-zeleň, p.č. 71/69 ostatní plocha-
zeleň, p.č. 71/55 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 100/67 ostatní plocha-ostatní
komunikace, p.č. 71/123 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 71/103 ostatní plocha-sportoviště a
rekreační plocha, p.č. 96/1 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 101/21 ostatní plocha-ostatní
komunikace, p.č. 101/32 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 101/31 ostatní plocha-jiná plocha,
p.č. 101/48 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 101/57 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 100/71
ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 305 ostatní plocha-zeleň, p.č. 306 ostatní plocha-zeleň, v
k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ulic V.Vlasákové, Horní, J.Matuška, J.Maluchy, V.Košaře,
V.Jiříkovského, které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem umístění sítě elektronických komunikací (soubor optických a metalických
kabelů) přes p.p.č. 391/1, p.p.č. 404/1, p.p.č. 412/1, p.p.č. 434/20, p.p.č. 412/5 v k.ú. Hrabůvka
a přes p.č. 96/18, p.č. 96/1, p.č. 96/16, p.č. 75/20, p.č. 75/17, p.č. 75/25, p.č. 75/28, p.č. 73/41,
p.č. 73/42, p.č. 73/43, p.č. 71/69, p.č. 71/55, p.č. 100/67, p.č. 71/123, p.č. 71/103, p.č. 96/1, p.č.
101/21, p.č. 101/32, p.č. 101/31, p.č. 101/48, p.č. 101/57, p.č. 100/71, p.č. 305, p.č. 306 v k.ú.
Dubina u Ostravy v celkové délce 1842 bm, pro pro společnost OVANET a.s., IČ: 25857568, se
sídlem Ostrava – Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 500 Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 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  stavby „sítě elektronických komunikací (soubor optických a metalických
kabelů)“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „sítě
elektronických komunikací (soubor optických a metalických kabelů)“

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností OVANET a.s., IČ: 25857568, se sídlem
Ostrava – Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu, za podmínky realizace
podzemního vedení sítě elektronických komunikací pod komunikacemi protlakem

2412/49  
50

Stanovisko k výkupu pozemku, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana

Rada městského obvodu

rozhodla

vydat záporné stanovisko k výkupu pozemku parc.č. 71/96 orná půda o výměře 2461 m2, v k.ú.
Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana, z vlastnictví paní P.A., bytem Plzeňská 1270/101, 150 00 Praha
5 - Košíře, dle důvodové zprávy

2413/49  
51

Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova

Rada městského obvodu

vydává

vydává záporné stanovisko ke směně části pozemku p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň o výměře
cca 177 m2 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih v
k.ú. Hrabůvka,  za pozemek p.p.č. 303/43 ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře 177 m2
 v k. ú. Hrabůvka,  ul. Adamusova, ve vlastnictví společnosti BOTOP s.r.o., IČ 26813386, se sídlem
Ostrava, Hrabůvka, Adamusova 1316/2A

2414/49  
52

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 654/157 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, paní Veronice Bartošové, bytem Masarykova tř. 949, Orlová-
Lutyně, a to na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/90/12, uzavřené za účelem
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provozování stávajícího novinového stánku, dohodou dnem 18.5.2012

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/157 ostatní plocha, zeleň  o výměře 15 m2
  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, za účelem provozování stávajícího novinového stánku,
na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

2415/49  
53

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 793/272 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře
17 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková, za účelem zřízení a užívání  parkovacího stání,
panu O. D., bytem Šeříkova 709/4, 700 30 Ostrava - Výškovice, dle smlouvy  č. 7/014/0536
/09/Dzi, dohodou dnem 31.7.2012, dle důvodové zprávy

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/272 ostatní plocha-ostatní komunikace o
výměře 17 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková, za účelem užívání parkovacího stání, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2416/49  
54

Úprava smluvních vztahů k pozemku v  k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.  Samoljovova

Rada městského obvodu

souhlasí

s úpravou

a) Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/640/11 ze dne 19.1.2012, uzavřené s panem R.T.,
bytem Samoljovova 5, Ostrava - Zábřeh,  za účelem zřízení a užívání parkovacího stání na části
pozemku p.p.č. 654/51 ostatní plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to z pozice č. 16 na pozici č. 22  

a) Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/236/12 ze dne 28.5.2012, uzavřené s panem M. H.,
bytem Jičínská 35, Ostrava – Výškovice,  za účelem zřízení a užívání parkovacího stání na části
pozemku p.p.č. 654/51 ostatní plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to z pozice č. 14 na pozici č. 23

a

rozhodla

uzavřít dotatky  k uvedeným smluvám o nájmu nemovitostí, ve znění tohoto usnesení

2417/49  
55

Zánik společnosti  PR market s.r.o. sloučením se společností TESCO Stores ČR s.r.o.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zánik společnosti PR market s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00 IČ 619 47
296  sloučením se  společností TESCO Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ
100 00, IČ 453 08 341, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1377.

2418/49  
56

Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova a k.ú. Hrabůvka,
ul. Mitušova

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej

a) části pozemku p.p.č. 734/1 ostatní plocha o výměře 10 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Horymírova
b) části pozemku 331/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Hrabůvka,  ul. Mitušova
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k záměru prodeje částí dotčených
pozemků  ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřených Městskému obvodu Ostrava - Jih,
za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o
rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej  částí dotčených pozemků

2419/49  
57

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 2513, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
2)    pozemek parc.č.st. 2525, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopyny;
3)    pozemek parc.č.st. 2956/1, zast. pl. o výměře 225 m2, jenotka č. 21/602, spoluvlastnický
podíl o velikosti 1601/37724,tzn. 9,55 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
4)    ½ pozemku parc.č.st. 2970/11, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova

2420/49  
58

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr   na pronájem části pozemku p.p.č.432/1 ostatní plocha , zeleň o výměře 48 m2 ,
ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno Městskému obvodu Ostrava – Jih,  v
k.ú.Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka za účelem zřízení a provozování letní  předzahrádky s 1 měsíční
výpovědní lhůtou

2421/49  
59P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách  „GO elektroinstalace v bytech Volgogradská 14,16,18,20,22,24 Ostrava-
Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazečů:
- RJ - BEST s. r. o. ,Ostrava - Slezská Ostrava, Jan Marie 642/8, PSČ 710 00, IČ 268 53 841
- REPOS TECHNIK s.r.o. ,Ostrava 1, Vítkovická 1708/17, PSČ 702 00, IČ 258 82 716
z důvodu uvedených 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 22.12
na provedení stavebních prací   „GO elektroinstalace v bytech Volgogradská 14,16,18,20,22,24
Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
David Urbančík, Orlová, Lutyně, Masarykova třída 838 , IČ 609 58 227, za nabídkovou cenu:
3 059 976 Kč bez DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem ELIN servis s.r.o., Moravská Ostrava, Hornická 64/3212, PSČ
702 00 , IČ 253 96 633, za nabídkovou cenu:
3 627 481,32 Kč bez DPH

jako třetím v pořadí s uchazečem ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o.,Ostrava - Mariánské Hory,
Nájemnická 676/35, PSČ 709 00, IČ 268 22 229, za nabídkovou cenu:
3 690 975 Kč bez  DPH

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 22.12

Termín: 25. 08. 2012

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky „GO
elektroinstalace v bytech Volgogradská 14,16,18,20,22,24 Ostrava-Zábřeh“

Termín: 23. 07. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky „GO
elektroinstalace v bytech Volgogradská 14,16,18,20,22,24 Ostrava-Zábřeh“

Termín: 30. 07. 2012

2422/49  
60P

Výsledek šetření podnětu ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění
)  -  „Výměna oken – Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh“ a „Výměna oken – Jugoslávská
2825/26, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výsledek  šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v šetřené věci „Výměna oken –
Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh“ a „Výměna oken – Jugoslávská 2825/26, Ostrava-Zábřeh“,
kdy v obou šetřených případech neshledal důvody pro zahájení správního řízení.

2423/49  
61P

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
Stadická 1369/3 a Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 45.12 na provedení stavebních
prací "Výměna oken bytového domu Stadická 1369/3 a Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka" 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 45.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 30. 11. 2012
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2424/49  
62P

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 pavilonu ZŠ Horymírova 100,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče ELPOLS OSTRAVA, s.r.o., se sídlem Serafínova 580/32, 719 00  Ostrava-
Kunčice, IČ: 60779772, 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 34.12 "Výměna oken na pavilonu ZŠ Horymírova 100, 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:
Kč 975.277,71 bez DPH,
tj. Kč 1.170.333,31 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem PVC OKNA s.r.o., se sídlem Nová Ves 139, 739 11  Frýdlant
nad Ostravicí, IČ: 26844168, za nabídkovou cenu:
Kč 1.235.613,53 bez DPH,
tj. Kč 1.482.736,33 vč. DPH

ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken na pavilonu ZŠ
Horymírova 100, 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 pavilonu ZŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 22. 07. 2012

2425/49  
63

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky st.p.č. 3414 zastavěná plocha a nádvoří,
p.p.č. 654/40 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 654/72 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění vyvolané přeložky plynárenského zařízení NTL
plynovodu - přípojky DN 70 ( ID 1795810 ) č.151688 v rámci stavby “ZŠ Kosmonautů -
rekonstrukce školního hřiště” v délce cca  61 bm pod povrchem dotčených pozemků

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky st.p.č. 3414 zastavěná plocha a
nádvoří, p.p.č. 654/40 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 654/72 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1) za účelem umístění stavby vyvolané přeložky plynárenského zařízení NTL plynovodu - přípojky
DN 70 ( ID 1795810 ) č.151688 v rámci stavby “ZŠ Kosmonautů - rekonstrukce školního hřiště”  v
délce 61 bm pod povrchem dotčených pozemků,  pro společnost SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, se
sídlem Hornopolní 3314/38, PSČ 702 72, Ostrava, za úplatu 100,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné
ploše a 100,- Kč bez DPH v ostatní ploše

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

a

2) ke stávající stavbě přípojky plynárenského zařízení NTL plynovodu - přípojky DN 70 ( ID
1795810 ) č.151688   v délce 52 bm pod povrchem dotčených pozemků,  pro společnost SMP Net,
s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem Hornopolní 3314/38, PSČ 702 72, Ostrava, za úplatu 600,- Kč/bm
bez DPH ve zpevněné ploše a 500,- Kč bez DPH v ostatní ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem vyvolané přeložky plynárenského zařízení,
společností SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem Hornopolní 3314/38, PSČ 702 72, Ostrava,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

2426/49  
64P

Zrušení VZ, podmínky výzvy (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej.
zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Vybavení zahrady MŠ Mjr. Nováka 30,
Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- Aleše Brücknera - BRNK, s místem podnikání Horní 1334, 742 21  Kopřivnice, IČ: 74853015
- MARAMEUS GROUP s.r.o., se sídlem Dolní 404, 747 15  Šilheřovice, IČ: 27794547
- KOVOMA - Mácha, s.r.o., se sídlem Kapitolní 3173/6, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 28623291,
z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 33.12 k poskytnutí dodávky "Vybavení zahrady MŠ Mjr.
Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka", neboť byli z účasti vyloučeni všichni uchazeči

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 46.12 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

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. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Renata Kroupová, oddělení školství a kultury

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

náhradníci členů

22



1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jiří Voloch, člen zastupitelstva obvodu

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony těchto veřejných zakázek malého rozsahu VZ 33.12 a VZ 46.12
a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u VZ 46.12

Termín: 31. 08. 2012

2427/49  
OR

Zrušení usnesení rady č. 2255/47 ze dne 24. 5. 2012

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 2255/47 ze dne 24.05.2012, kterým rozhodla o prominutí poplatků z prodlení dle
důvodové zprávy.

2428/49  
OR

Revokace usnesení rady a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č. 485/1, ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka v ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

revokuje

své  usnesení  č. 2274/47 ze dne 24. 5. 2012

rozhodla

zveřejnit 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, za podmínky zákazu provozování výherních hracích
 přístrojů a jiných technických herních zařízení na předmětné části pozemku.
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

13 Uzavření smlouvy s jazykovou školou Hello language centre s.r.o., IČ: 25889192

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením smlouvy s jazykovou školou HELLO language centre s. r. o., IČ: 25889192, se sídlem:
Novinářská 1254/12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, na výuku anglického jazyka dle důvodové
zprávy s účinností od  21.06.2012 a zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.
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