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Přehled usnesení 55. schůze Rady městského obvodu, ze dne 20. 9. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2704/55 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2705/55 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2706/55 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2707/55 4. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2708/55 5. Souhlas s přijetím daru (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2709/55 6. Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2710/55 7. Převod majetku (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2711/55 8. Svěření hmotného movitého majetku k hospodaření (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2712/55 9. Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2713/55 10. Změna odpisových plánů na rok 2012 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2714/55 11. Změna termínu odvodu finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2715/55 12. Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2716/55 13. Pronájem bytu výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2717/55 14. Pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Fr. Formana v Ostravě-Dubině (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2718/55 15. Pronájem nebytových prostor v obytném domě na ul. Edisonova 27, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2719/55 16. Přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v objektu na ul. Na Mýtě 10 v Ostravě - Hrabůvce (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

2720/55 17. Souhlas s podnájmem části nebytového prostoru na ul. Plzeňská 10, O.-Zábřeh (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2721/55 18. Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2722/55 19. Zánik nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu, pronájem bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2723/55 21. Žádost o revokaci části usnesení rady městského obvodu č. 2345/48 ze dne 07.06.2012 (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2724/55 22. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím (po uplynutí) sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2725/55 23. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2726/55 24. Prodej pozemků a bezplatné nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Česká x Závodní (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2727/55 25. Pronájem  pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2728/55 26. Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2729/55 27. Pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2730/55 28. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Věšínova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2731/55 29. Ukončení pronájmu části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ulice Výškovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2732/55 30. Záměr na pronájem části pozemku poz. par. č. 223/6, k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2733/55 31. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2734/55 32. Vyhodnocení činnosti komisí Rady městřského obvodu Ostrava-Jih za I. pololetí roku 2012 (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

2735/55 33. Plán  zimní údržby místních komunikací a chodníků na období  2012/2013 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2736/55 34. Vývoz košů na psí exkrementy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2737/55 35P. Přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2738/55 36P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
části III. Zásad) -Novostavba objektu pro nájemní bydlení v městském obvodu Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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2739/55 37P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II. Zásad) - Oprava střechy Domu služeb, Horní 1492 v Ostravě-Hrabůvce, dilatační celek "H"
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2740/55 38P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a  Zásad) - "Modernizace hlediště Kina LUNA" (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2741/55 39P. 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) -  „Údržba cyklostezky C 9 – trasa A, ul. Proskovická“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2742/55 40. Revokace usn. č. 1928/41 ze dne 1. 3. 2012 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2743/55 41P. 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 části pavilónu B, objektu Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka “ (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2744/55 42. Revokace usnesení č. 2676/54 ze dne 6.9.2012 oznámení o záměru pronájmu a výpůjčky, a to části stavby
podchodu u tramvajové zastávky MHD "Poliklinika" (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2745/55 OR Nesouhlas s provozováním loterie (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2746/55 OR Informace místostarosty Ing. Lauka (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

staženo 20. Změna "Zásad a podmínek pro pronájem a výměnu bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih"
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2704/55  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 11, ORG 1046 o 889 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, UZ 11, ORG 1051 o 76 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6122, UZ 11, ORG 1051 o 614 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 5137, UZ 11, ORG 1051 o 191 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 5172, UZ 11, ORG 1051 o 8 tis. Kč

2705/55  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ V Zálomu, tj. snížení o 516 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2229 o 144 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2123 o 225 tis. Kč

- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 355 o 516 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6409, pol. 5321, UZ 32133123 o 133 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6409, pol. 5321, UZ 32533123 o 752 tis. Kč

2706/55  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 4349, pol. 2321 o 50 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5169 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5136 o 30 tis. Kč

2707/55  
4

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou  na ulici Odborářská v
Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové zprávy
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Odborářská 72, 0 + 2, I. kat., č. b. 13
V. K., bytem Baranovova 15, Ostrava-Zábřeh

2708/55  
5

Souhlas s přijetím daru

Rada městského obvodu

souhlasí

s přijetím peněžitého daru ve výši 160.000,- Kč od Nadačního fondu Evraz se sídlem na adrese
Ostrava-Hulváky, Štramberská 2871/47, 709 00, na projekt "Z města".

2709/55  
6

Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih ve školním roce 2012/2013 dle předloženého návrhu.

2710/55  
7

Převod majetku

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem majetku ze Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace na Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36,
příspěvkovou organizaci v celkové hodnotě Kč 130.410,00 dle důvodové zprávy

2711/55  
8

Svěření hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o svěření hmotného movitého majetku k hospodaření  Mateřské škole Ostrava-Hrabůvka,
Adamusova 7, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 180.000,00 dle důvodové zprávy

2712/55  
9

Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizaci zřízené Městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy.

2713/55  
10

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

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2012
Mateřské škole  Ostrava-Dubina, Adamusova 7, příspěvkové organizaci
Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci
Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

2714/55  
11

Změna termínu odvodu finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

Rada městského obvodu

souhlasí

s částečnou změnou termínu odvodu  finančních prostředků z investičního fondu Základní školy
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Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace na účet zřizovatele, uloženého
usnesením RMOb.O.-Jih č. 2247/47, a to části  odvodu ve výši 400 tis. Kč takto -  do 31. 10. 2012
 100 tis. Kč dle důvodové zprávy.

2715/55  
12

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 50 000,- Kč od firmy Kasino Group, Paskov na nákup učebních pomůcek pro
děti školy.

2716/55  
13

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 5
S. K., Hornických učňů 2153/3, Moravská Ostrava

V. Jiřikovského 31, 1+3, standard, č. b. 10
H. M., Tarnavova 10

Jubilejní 66, 1+1, standard, č. b. 2
H. R., Volgogradská 14

Jubilejní 66, 1+3, standard, č. b. 3
V. Š.,A. Poledníka 6

Jubilejní 66, 1+3, standard, č. b. 4
Mgr. M. P., Staroměstská 6/2261, České Budějovice

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 96
M. J., Svojsíkova 6/1594, Ostrava-Poruba

Jubilejní 68, 1+1, standard, č. b. 2
S. J., J. Maluchy 43

V. Vlasákové 17, 1+2, standard, č. b. 22
S. M., A. Poledníka 4

P. Lumumby 18, 1+3, standard, č. b. 1
S. J., Provaznická 32, zastoupen V. P.,  B. Četyny 1 na základě Plné moci ze dne 29.05.2012

rozhodla

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

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

S. J., Provaznická 32, č. b. 13 (zastoupen matkou V. P.,  B. Četyny 1, na základě Plné moci ze dne
29.05.2012)

II.

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

F. Formana 57, 0+2, standard, č. b. 13
G. M., Horní 3
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rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za stanovené
nájemné o dalších uchazečích dle důvodové zprávy

2717/55  
14

Pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Fr. Formana v Ostravě-Dubině

Rada městského obvodu

rozhodla

nepronajmout nebytové prostory v objektu zdravotního střediska na ulici Fr. Formana, Ostrava-
Dubina, o výměře 110,50 m2,  paní Ing.Z. M.,  bytem Svornosti 2351/15, Ostrava-Zábřeh

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v budově na ulici Fr. Formana 13/251, Ostrava-
Dubina, o výměře 110,5 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, bez stanovení
minimální výše nájemného a bez určení účelu užívání

2718/55  
15

Pronájem nebytových prostor v obytném domě na ul. Edisonova 27, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených
Městskému obvodu Ostrava-Jih, nacházejících se v přízemí obytného domu na ul. Edisonova 383/27
v Ostravě-Hrabůvce, o velikosti 182,54 m2 společnosti Mrňousek CZ s.r.o., se sídlem Na Valech
5522/36, Ostrava-Třebovice, IČ: 29384460 za účelem provozování jeslí na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 1.100,- Kč/m2/rok

II. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o právu provést stavbu se společností
Mrňousek CZ s.r.o. dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní
a o právu provést stavbu

2719/55  
16

Přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v objektu na ul. Na Mýtě 10 v Ostravě - Hrabůvce

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v objektu na ul. Na Mýtě 10, Ostrava - Hrabůvka, na
základě Smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené v souladu s ustanovením  § 487 a násl.
obchodního zákoníku, mezi prodávající paní A. O., bytem Prokopa Velikého 265/28, Ostrava -
Vítkovice, IČ:14577861 a kupující společností O. S. META  a. s., se sídlem Kotkova 271/6, 703 00
Ostrava-Vítkovice, IČ:25868713

zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku nájemní smlouvy

2720/55  
17

Souhlas s podnájmem části nebytového prostoru na ul. Plzeňská 10, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

s podnájmem části nebytového prostoru  o velikosti 8 m2  v obytném domě na ul. Plzeňská
2619/10, Ostrava-Zábřeh, jehož nájemkyněmi jsou paní R. P. a paní V. K., společnosti EM-MED
s.r.o., se sídlem Horymírova 2910/1, Ostrava-Zábřeh, IČ: 27776557 za účelem provozování
masérských služeb, a to za stejných podmínek, které mají nájemkyně sjednané v nájemní smlouvě

2721/55  
18

Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

bere na vědomí
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výpověď z nájmu garážového stání č. 11 v obytném domě na ul. Fr. Formana 274/53, Ostrava-
Dubina, podanou nájemcem panem J.  Z., bytem Kosmonautů 6, Hlučín

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 11 v obytném domě na ul.
Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální
výší měsíčního nájemného 815,- Kč vč. DPH

2722/55  
19

Zánik nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu, pronájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) Y. D.

D. O., Čujkovova 32, č. b. 53  
B. A., Čujkovova 32, č. b. 57

2) JUDr. M. K.

S. V. a S. G., M. Fialy 1, č. b. 6
L. J., M. Fialy 1, č. b. 48  

3) JUDr. J. J.

T. M., B. Četyny 2, č. b. 77

II.

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

Ž. V.,Břenkova 7 a Ž. D., Břenkova 7, č. b. 18
J. D., Tylova 4, č. b. 47

III.

o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 67
Z. M., Čujkovova 31

IV.

o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 1
K. L., Čujkovova 31

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 22
K. T., Čujkovova 31

2723/55  
21

Žádost o revokaci části usnesení rady městského obvodu č. 2345/48 ze dne 07.06.2012

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o revokaci části usnesenení č. 2345/48 ze dne 07.06.2012, kterým rozhodla 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
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Mňukova 24, 0+1, standard, č. b. 33

2724/55  
22

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím (po uplynutí) sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu (před uplynutím sjednané doby určité) na dobu určitou - 12
měsíců s automatickým prodlužováním za smluvně sjednaných podmínek, dle důvodové zprávy

A. P., Kischova 9, č. b. 9
B. M., Horymírova 125, č. b. 20
B. B., Svornosti 45, č. b. 9
B. L., Velflíkova 1, č. b. 4
B. M., Bohumíra Četyny 2, č. b. 61
C. T. a C. P., Výškovická 153 , č. b. 2
Č. J., Milana Fialy 1, č. b. 23
Č. L., Odborářská 72, č. b. 8
Č. L., Výškovická 186, č. b. 17
D. Z. a D. K., Svornosti 41, č. b. 4
D. J., Jubilejní 64, č. b. 8
D. M., Čujkovova 31, č. b. 41
Ď. P., Tarnavova 6, č. b. 12
F. E. a F. V., Václava Košaře 4, č. b. 39
H. E., Horymírova 125, č. b. 38
H. L., Horní 29, č. b. 19
H. V. a H. I., Odborářská 72, č. b. 22
H. Z., Volgogradská 74, č. b. 5
H. P., Výškovická 153, č. b. 49
H. S., Čujkovova 31, č.b. 12
H. K., Jubilejní 9, č. b. 1
Ch. S. a Ch. A., Výškovická 151, č. b. 27
J. R., Výškovická 153, č. b. 14
J. I., Horymírova 125, č. b. 13
K. S., Letecká 12, č. b. 2
K. M. a K. J., Jugoslávská 26, č. b. 55
K, M,, Pavlovova 67, č. b. 30
K. P., Horymírova 125, č. b. 70
K. N., Milana Fialy 1, č. b. 22
K. J. a K. P., Karpatská 20, č. b. 39
K. A., Výškovická 174, č. b. 5
K. I., Výškovická 151, č. b. 29
L. M., Čujkovova 32, č. b. 25
M. M. Horymírova 125, č. b. 8
M. V., Břenkova 7, č. b. 64
M. A. a V. J., Horymírova 123, č. b. 29
M. Z., Patrice Lumumby 19, č. b. 6
M. K. a M. I., Jugoslávská 26, č. b. 40
M. I., Volgogradská 90, č. b. 10
N. J., Františka Formana 55, č. b. 8
N. M., Zlepšovatelů 64, č. b. 6
N. D., Horymírova 4, č. b. 19
O. M., Čujkovova 31, č. b. 93
P. L. a P. K., Milana Fialy 1, č. b. 54
P. R., Zlepšovatelů 8, č. b. 6
P. R., Zlepšovatelů 26, č. b. 6
P. I., U Studia 1, č. b. 48
R. R., Volgogradská 94, č. b. 1    
R. R., Patrice Lumumby 12, č. b. 14
S. S. a S. L., Horymírova 123, č. b. 38
S. N., Čujkovova 32, č. b. 7
S. D., Bohumíra Četyny 2, č. b. 2
Š. I., Horymírova 14, č. b. 15
Š. J., Čujkovova 31, č. b. 51
Š. L., Výškovická 151, č. b. 49
Š. M. a Š. K., Jižní 11, č. b. 6
Š. P. a Š. M., Průkopnická 1, č. b. 1
T. V., Bedřicha Václavka 1, č. b. 18
U. P., Volgogradská 16, č. b. 11
V. I., Odborářská 68, č. b. 5
V. Z., Čujkovova 23, č. b. 20
V. K., Břenkova 7, č. b. 23
V. F. J., U Studia 1, č. b. 16
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V. Z., Horymírova 125, č. b. 92
V. B.,  Čujkovova 29, č. b. 30
V. R., Lumírova 7, č. b. 78
V. J. a V. M., Letecká 21, č. b. 3
W. P., Václava Jiřikovského 33, č. b. 1
           

II.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu (po uplynutí sjednané doby určité) na dobu určitou - 12 měsíců s
automatickým prodlužováním za smluvně sjednaných podmínek, dle důvodové zprávy

B. D., Mňukova 24, č. b. 34
H. Š., Františka Formana 32, č. b. 3
Ch. H. a Ch. P., Plzeňská 8, č. b. 23
K. M., Výškovická 174, č. b. 47
K. M., Plzeňská 8, č. b. 32
L. L., Klegova 23, č. b. 45
M. P., Čujkovova 29, č. b. 19
M. S., Jubilejní 63, č. b. 4
R. M., Výškovická 151, č. b. 20
U. P., Svornosti 11, č. b. 2

III.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu (po uplynutí sjednané doby určité) na dobu určitou - 3 měsíce s
automatickým prodlužováním za smluvně sjednaných podmínek, dle důvodové zprávy

K. P., Čujkovova 31, č. b. 32

IV.

o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu na dobu určitou - 12 měsíců (před uplynutím
sjednané doby určité), dle důvodové zprávy

B. R., Mjr. Nováka 34
M. T., Mitušova 90

2725/55  
23

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 01, box č. 22, PP na ul. Fr. Formana panu R.
H. 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 32, box č. 06, PP na ul. Vl. Vlasákové panu M.
R. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH.

2726/55  
24

Prodej pozemků a bezplatné nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Česká x
Závodní

Rada městského obvodu

souhlasí

a) s prodejem  pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to st.p.č. 6580 zastavěná plocha o výměře
190 m2 a p.p.č. 566/142 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 370 m2 (oddělená
geometrickým plánem č. 2915-74/2012), včetně venkovních úprav ve výši 21.192,- Kč, do
vlastnictví Ing. Arch. P. L., architektonická kancelář s.r.o., IČ: 26833611, se sídlem Ostrava,
Zábřeh, Suvorovova 3/46, za celkovou kupní cenu ve výši  357.192,- Kč,  za podmínky úhrady
správního poplatku  ve výši 1.000,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši
3.500,- Kč

b) s bezúplatným nabytím stavby chodníku o výměře 60 m2 na pozemku p.p.č. 566/139 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Česká, z vlastnictví Ing. Arch. P. L.,
architektonická kancelář s.r.o., IČ: 26833611, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Suvorovova 3/46,  do
vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, v účetní
hodnotě 72.000,- Kč včetně DPH, za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města

a
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doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

a) o úplatném převodu dotčených pozemků a venkovních úprav na nich

b) o bezúplatném nabytí stavby dotčeného chodníku

2727/55  
25

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  část pozemku p.p.č. 458/38 zahrada, ZPF o výměře 102 m2 (zahrádka č. 7) v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava se svěřením Městskému
obvodu Ostrava - Jih, paní K. B., bytem Svatoplukova 9, Ostrava - Zábřeh,  za účelem užívání
zahrádky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2,  na dobu neurčitou  s roční výpovědní lhůtou

2728/55  
26

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek parc.č. 76/1 ostatní plocha - jiná plocha, část o výměře 50 m2, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú.  Dubina u Ostravy,
ul. J. Maluchy, za účelem užívání 3 parkovacích stání u budovy bez č.p./č.ev. - techn. vybavenost
na pozemku p.č. 76/15 zastavěná plocha a nádvoří, panu M.V., IČ: 42974267, bytem J. Maluchy
25/2, 700 30 Ostrava - Dubina, s ročním nájmem ve výši 155,- Kč/m2 bez DPH, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou

2729/55  
27

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
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. 920, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova,
paní R. D., bytem Dvouletky 599/33, Ostrava-Hrabůvka;

2) pozemek parc.č.st. 2513, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, panu J. P., bytem Pavlovova 1621/57, Ostrava-Zábřeh

2730/55  
28

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním staveb vodovodní přípojky  v délce 33 bm (stavba SO 03),
přípojky splaškové kanalizace v délce 31 bm (stavba SO 04) a přípojky plynu v délce 27 bm
(stavba SO 05) v rámci akce „Novostavba administrativní budovy včetně inženýrských sítí,
příjezdové komunikace a parkovacích ploch“ umístěné pod povrchem pozemků p.p.č. 154/7 ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 154/59 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Věšínova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih

a

rozhodla

A) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 154/59 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění staveb vodovodní přípojky
(stavba SO 03) v délce 22 bm, přípojky splaškové kanalizace (stavba SO 04) v délce 24 bm a
přípojky plynu (stavba SO 05) v délce 21 bm v rámci akce „Novostavba administrativní budovy
včetně inženýrských sítí, příjezdové komunikace a parkovacích ploch“ pro společnost JT invest
Ostrava s.r.o., IČ: 26837200, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Starobělská 826/55, za úplatu 500,-
Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše
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Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a přípojky plynu
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky,
přípojky splaškové kanalizace a přípojky plynu

B) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 154/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 154/59 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
za účelem umístění staveb vodovodní přípojky (stavba SO 03) v délce 11 bm a přípojky splaškové
kanalizace (stavba SO 04) v délce 7 bm v rámci akce „Novostavba administrativní budovy včetně
inženýrských sítí, příjezdové komunikace a parkovacích ploch“ pro společnost Ostravské vodárny a
kanalizace a.s., IČ: 45193673, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, 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 vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky a
přípojky splaškové kanalizace

C) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 154/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 154/59 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
za účelem umístění stavby přípojky plynu (stavba SO 05) v délce 6 bm v rámci akce „Novostavba
administrativní budovy včetně inženýrských sítí, příjezdové komunikace a parkovacích ploch“ pro
společnost SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava,
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 přípojky plynu
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky plynu,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem, a to

- s vlastníkem vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a přípojky plynu  - společností JT
invest Ostrava s.r.o., IČ: 26837200, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Starobělská 826/55
- s vlastníkem vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace - společností Ostravské vodárny
a kanalizace a.s., IČ: 45193673, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114
- s vlastníkem přípojky plynu – společností SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem Plynární
420/3, Ostrava – Moravská Ostrava

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

2731/55  
29

Ukončení pronájmu části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ulice Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 793/292 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 203 m2,
v k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrádky na ul. Výškovická, panu JUDr. E. J., bytem
Výškovická 188/633, 700 30 Ostrava – Výškovice, dle smlouvy  č. 7/014/272/12/Dzi, dohodou
dnem 30.9.2012, dle důvodové zprávy

2732/55  
30

Záměr na pronájem části pozemku poz. par. č. 223/6, k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku poz. par. č. 223/6 k.ú. Hrabůvka o výměře 285 m2 za
účelem využití pro vzdělávací a relaxační potřeby dětí navštěvujících předškolní zařízení v objektu
na ulici Edisonova 383/27, Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
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2733/55  
31

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6409 zastavěná plocha o výměře 14  m2  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2734/55  
32

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městřského obvodu Ostrava-Jih za I. pololetí roku 2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za I. pololetí roku 2012

schvaluje

plán práce jednotlivých komisí rady na II. pololetí roku 2012

2735/55  
33

Plán  zimní údržby místních komunikací a chodníků na období  2012/2013

Rada městského obvodu

odkládá

materiál č. 33, týkající se Plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků na období
 2012/2013 na příští schůzi rady dne 4. 10. 2012

2736/55  
34

Vývoz košů na psí exkrementy

Rada městského obvodu

odkládá

materiál č. 34, týkající se vývozu košů na psí exkrementy k projednání v komunální komisi

2737/55  
35P

Přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

stanoví

v souladu s § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu se
"Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a
specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih" osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace
Majetková správa Ostrava-Jih Ing. Pavlu Paskovi s účinností od 01.10.2012 dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu platového výměru

2738/55  
36P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) -Novostavba objektu pro nájemní bydlení v městském obvodu
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 53.12 na provedení stavebních prací "Novostavba objektu
pro nájemní bydlení v městském obvodu Ostrava-Jih"  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
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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 zastup. ved. odd. veřejných zakázek

v případě vyhlášení zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 53.12 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 12. 2012

2739/55  
37P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - Oprava střechy Domu služeb, Horní 1492 v Ostravě-
Hrabůvce, dilatační celek "H"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 60.12 k provedení
stavebních prací  „Oprava střechy Domu služeb, Horní 1492 v Ostravě-Hrabůvce, dilatační celek
"H“ 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 úpravou a doplněním

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 60.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 01. 11. 2012
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2740/55  
38P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a  Zásad) - "Modernizace hlediště Kina LUNA"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 55.12 na dodávku „Modernizace
hlediště Kina LUNA“  dle § 38 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a  Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních
smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím
zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami

1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. Ing. Sylva Kocurová, ředitelka KZ Ostrava-Jih

náhradníci členů

1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2  Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva
3. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství
a
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Sylva Kocurová, ředitelka KZ Ostrava-Jih
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství

náhradníci členů

1 Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2 Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3.Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
4. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
5. Renata Kroupová, oddělení školství

ukládá

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

v případě schválení vyhlášení, zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky
VZ 55.12 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 12. 2012

2741/55  
39P

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) -  „Údržba cyklostezky C 9 – trasa A, ul. Proskovická“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 54.12 k provedení stavebních prací  „Údržba cyklostezky C 9 – trasa A, ul.
Proskovická“  o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

s vybraným uchazečem  EXSTAV s.r.o. se sídlem Ostrava - Hrušov, Pláničkova 144, PSČ 711 00,
 IČ 42865611,  za nabídkovou cenu:
1 135 442 Kč  bez DPH,
1 362 530  Kč vč. DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Josef  Bučko s místem podnikání Jistebník 129, PSČ 742
82, IČ 62304941,  za nabídkovou cenu:
1 143 446,20 Kč bez  DPH
1 372 135,44  Kč vč. DPH

ukládá
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Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
 „Údržba cyklostezky C 9 – trasa A, ul. Proskovická“

Termín: 25. 09. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací  „Údržba cyklostezky C 9 – trasa A, ul. Proskovická“  a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 30. 09. 2012

2742/55  
40

Revokace usn. č. 1928/41 ze dne 1. 3. 2012

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 1928/41 ze dne 1. 3. 2012, týkající se materiálu ve věci umístění reklam na
objektech v rámci realizace investičního záměru "Modernizace kina Luna"

rozhodla

1) zveřejnit záměr na pronájem stěnových ploch budov na ulici Patrice Lumumby 2717/1, Patrice
Lumumby 2444/1A a Výškovická 2651/113 a střechy budovy na ulici Výškovická 2651/113 v
Ostravě-Zábřehu za účelem umístění reklamy s označením provozovny v rozsahu:
1. z čelní strany kina Luna, v pravé horní polovině budovy, externě nasvětlená, o velikosti 4 x 2 m,
2. z čelní strany kina Luna, v levé části budovy na střeše nad okny restaurace ve 2. NP,
nenasvětlená, o velikosti 2 x 1 m,
3. ze zadní strany komplexu, nenasvětlená, o velikosti 3 x 1,5 m,

2) zveřejnit záměr na výpůjčku stěnových ploch budov na ulici Patrice Lumumby 2717/1 a
Výškovická 2651/113 v Ostravě-Zábřehu za účelem umístění reklamy s označením provozovny v
rozsahu:
1. z boční strany z ulice Kosmonautů nad nově vybudovaným vstupem do objektu, nasvětlená, o
velikosti 2,8 x 1,5 m

2743/55  
41P

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 části pavilónu B, objektu Mjr. Nováka 34,
Ostrava-Hrabůvka “

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 61.12 k provedení
stavebních prací  „ Výměna oken části pavilónu B, objektu Mjr. Nováka 34, 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. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
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náhradníci členů:
1. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 61.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 05. 11. 2012

2744/55  
42

Revokace usnesení č. 2676/54 ze dne 6.9.2012 oznámení o záměru pronájmu a výpůjčky, a to
části stavby podchodu u tramvajové zastávky MHD "Poliklinika"

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č.2676/54 ze dne 6.9.2012 oznámení o záměru pronájmu a výpůjčky, a to části
stavby podchodu u tramvajové zastávky MHD "Poliklinika"

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

zabezpečit všechny činnosti spojené se zrušením.

Termín: 21. 09. 2012

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

připravit oznámení o záměru pronájmu a výpůjčky části stavby podchodu u zastávky MHD
"Poliklinika" na ul. Dr. Martínka

Termín: 24. 09. 2012

2745/55  
OR

Nesouhlas s provozováním loterie

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s vydáním povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně Zlepšovatelů 17 v
Ostrava-Jih

2746/55  
OR

Informace místostarosty Ing. Lauka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci Ing. Lauka o přípravě nového plánu integrovaného rozvoje města Ostravy
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Tiskové opravy

TO Ukončení pronájmu a Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní -
TO části usnesení č. 2616/53 ze dne 23.8.2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení  Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/0934/08 ze dne 17.6.2008  ve znění dodatků,
společnosti CORE Commercial Investment a.s.,  IČ 27340171, se sídlem Teplice, Sobědruhy,
Zahrádky 450, uplynutím výpovědní lhůty dnem 31.8.2012
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