
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Mgr. Karel Sibinský

starosta
Městského obvodu

Ostrava-Jih

Ing. Pavel Planka 

místostarosta
Městského obvodu

Ostrava-Jih

z 56. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 4. 10. 2012 09:00

(usn. č. 2747/56 - usn. č. 2801/56)

1



Přehled usnesení 56. schůze Rady městského obvodu, ze dne 4. 10. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2747/56 1. Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava a návrh harmonogramu prací na
návrhu rozpočtu m.o. Ostrava-Jih pro rok 2013 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2748/56 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2749/56 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2750/56 4. Návrh na podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu - MPSV ČR (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2751/56 5. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2752/56 6. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2753/56 7. Návrh na dobu stanovenou pro uzavírání manželství - sezdávací dny pro rok 2013 a stanovení postupu při
povolování výjimek (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2754/56 8. Plán ZÚK na r. 2012/2013, platný od 1.11.2012 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2755/56 9. Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 41/032/50/12 se Zdeňkem Hybnerem Fa VODAŘ (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2756/56 10. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2757/56 11. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2758/56 12. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2759/56 13. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2760/56 14. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2761/56 15. Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická - změna smlouvy o nájmu (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

2762/56 16. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Hýlova (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2763/56 17. Souhlas s výpůjčkou pozemků v k.ú. Hrabůvka FC Vítkovice 1919 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2764/56 18. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. U Výtopny (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2765/56 19. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická
(Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2766/56 21. Záměr na prodej tělocvičny včetně přilehlých pozemků na ulici Charvátská 10, Ostrava – Výškovice (Mgr.
Karel Sibinský, starosta)

2767/56 22. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

2768/56 23. Zveřejnění záměru na prodej pozemku pod stávající garáží v k.ú. Hrabůvka (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2769/56 25. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul.Provaznická (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

2770/56 26. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

2771/56 27. Zveřejnění záměru na pronájem a následný prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků (Mgr.
Karel Sibinský, starosta)

2772/56 28. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Mgr.
Karel Sibinský, starosta)

2773/56 29. Dodatek č. 1 ke smlouvě o připojení elektrické požární signalizace objektu na zařízení dálkového přenosu a
zajištění provozu zařízení dálkového přenosu - vyhodnocovací části na Centru tísňového volání Ostrava (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2774/56 30. Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. U Studia 1, O.-Zábřeh (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2775/56 31. Pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Mjr. Nováka v Ostravě-Hrabůvce (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2776/56 32. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2777/56 33. Pronájem bytů výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2778/56 34. Přechod nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2779/56 35. Souhlas s umístěním domovní předávací stanice vobjektu Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava - Hrabůvka (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2780/56 36. Uzavření splátkového kalendáře (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2781/56 37. Výpůjčka částí nebytových prostor v DPS na ul. Odborářská 72, O.-Hrabůvka (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)
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2782/56 38. Zánik nájmu bytu, uzavření smlouvy o ubytování, zajištění náhradního bytu, zaslání výstrahy, výpověď z
nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2783/56 39. Změna "Zásad a podmínek pro pronájem a výměnu bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih"
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2784/56 40. Změna účelu užívání nebytového prostoru v obytném domě na ul. V. Košaře 3, O.-Dubina (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2785/56 41. Žádosti o schválení výměny bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2786/56 42. Žádosti o  uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

2787/56 43. Návrh na přijetí finančních prostředků (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2788/56 44. Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2789/56 45. Změna zápisu do rejstříku škol a školských zařízení u objektu školní družiny Základní školy Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2790/56 46P. Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „ÚMOb
Ostrava-Jih budova „B“ a krček, zateplení a výměna oken“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

2791/56 47P. 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) -„Zateplení štítových stěn bytových domů ul. Zlepšovatelů, Ostrava - Hrabůvka“ (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2792/56 48P. 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) -„Rekonstrukce bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 6,8,10,12, Ostrava – Hrabůvka“
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2793/56 49P. Zpráva komise (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) - „Výměna oken na ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2794/56 50P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II. Zásad) - "Výměna výplní otvorů objektu Aviatiků  462, Ostrava-Hrabůvka“ (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2795/56 51P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II. Zásad) - "Výměna výplní otvorů objektu Adamusova 1041, Ostrava-Hrabůvka" (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2796/56 52. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci EKOTERMO - Ostrava Jih
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2797/56 53P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - Oprava chodníku ul. Výškovická, oprava chodníků Moravská 3 – 25 a dvůr Zimmlerova, oprava
komunikace ul. Neklanova (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2798/56 54P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednoduš. podlimit. řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Výměna oken a oprava meziokenních vložek na objektu Lužická 4, Ostrava-
Výškovice (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2799/56 55P. Zrušení VZ, 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)

2800/56 OR Souhlas s použitím loga městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2801/56 OR Nesouhlas s provozováním loterie (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

staženo 20. Záměr na pronájem a výpůjčku části stavby podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka,
Ostrava-Hrabůvka (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

staženo 24. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská - variantní řešení (Mgr.
Karel Sibinský, starosta)

2747/56  
1

Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava a návrh harmonogramu
prací na návrhu rozpočtu m.o. Ostrava-Jih pro rok 2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2013

schvaluje

harmonogram postupu prací na návrhu rozpočtu m.o. Ostrava-Jih pro rok 2013

2748/56  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu
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schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 180 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření za rok 2011)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5339, UZ 11 o 180 tis. Kč

2749/56  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 10, § 4349, pol. 2321 o 160 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 4349, pol. 5021, ORG 772 o 10 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 10, § 4349, pol. 5139, ORG 772 o 10 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 10, § 4349, pol. 5169, ORG 772 o 130 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 10, § 4349, pol. 5194, ORG 772 o 10 tis. Kč

2750/56  
4

Návrh na podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu - MPSV ČR

Rada městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2013 v
oblasti poskytování sociálních služeb

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti o dotaci ze státního
rozpočtu v rámci Dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2013 v oblasti poskytování sociálních služeb

2751/56  
5

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 47
B. M., bytem Jubilejní 21, Ostrava-Hrabůvka

2752/56  
6

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
M. O., E. Podgorného 99/10, Ostrava-Dubina

2753/56  
7

Návrh na dobu stanovenou pro uzavírání manželství - sezdávací dny pro rok 2013 a stanovení
postupu při povolování výjimek

Rada městského obvodu

stanoví

dobu pro uzavírání manželství na rok 2013 dle důvodové zprávy

stanoví

postup při povolování výjimek dle důvodové zprávy
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stanoví

postup při uzavření manželství na jiném vhodném místě dle důvodové zprávy

2754/56  
8

Plán ZÚK na r. 2012/2013, platný od 1.11.2012

Rada městského obvodu

schvaluje

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na r. 2012/2013

2755/56  
9

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 41/032/50/12 se Z. H. Fa VODAŘ

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 41/032/50/12 na provedení "Periodického ověřování
bytových vodoměrů TUV a SV",

zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava - Jih k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě
o dílo č. 41/032/50/12,

ukládá

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního, prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.
41/032/50/12 se Z. H. Fa VODAŘ a předložit jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava -
Jih.

2756/56  
10

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v :
- PO 32, box č. 10, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. J.,
- PO 32, box č. 12, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní L. H.,
- PO 32, box č. 33, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní L. H.,
- PO 42, box č. 15, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. P. dle důvodové
zprávy,

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

2757/56  
11

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 28, PP na ul. B. Četyny panu Ing J.
K. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč měsíčně vč.
DPH,

2) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 46, NP na ul. Vl. Vlasákové paní L.
H. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

3) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 48, NP na ul. Vl. Vlasákové paní L.
H. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

4) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 60, NP na ul. Vl. Vlasákové panu P.
J. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

5)  pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 41, box č. 41/2, PP na ul. B. Václavka paní A.
L. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,
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6)  pronajmout parkovací místo pro jednostopé vozidlo v krytém stání v PO 42, box č. 53/1, NP na
ul. B. Václavka panu L. K. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem
400,- Kč měsíčně vč. DPH.

2758/56  
12

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, manželům M. a P. Č., bytem Bolotova 7, Ostrava - Zábřeh, za  účelem užívání
parkovacího stání č. 2  s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2 bez DPH, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

2759/56  
13

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x 6,5 m2  v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Gurťjevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih,  Bytovému družstvu ŠESTKA, IČ: 25362445, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Gurtěvova 6,
za účelem vybudování balkonů k obytnému domu s ročním nájmem ve výši 70,- Kč/m2, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2760/56  
14

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  pozemek st.p.č.  6047 zastavěná plocha o výměře 17  m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „Korýtko“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava
– Jih, paní A. F., bytem Tlapákova 15, Ostrava - Hrabůvka, za účelem užívání stavby zahradní
chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2761/56  
15

Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická - změna smlouvy o nájmu

Rada městského obvodu

rozhodla

o úpravě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/538/03 ze dne 4.8.2003, uzavřenou se
společností Sallerova výstavba, spol. s r.o., IČ 16188926, se sídlem Otvice, Obchodní zóna 266,
PSČ 431 11, za účelem užívání částí pozemku p.p.č. 753/6 ostatní plocha, manipulační plocha
plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, takto :

a) část o výměře   6 x 7 m2 za účelem užívání pozemku pod stavbou přístupové komunikace s
ročním nájmem ve výši 210,- Kč/m2

b) část o výměře  2 x 2  m2 za účelem užívání pozemku pod stavbou reklamního pylonu s ročním
nájmem ve výši 210,- Kč/m2 bez DPH

2762/56  
16

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Vodovodní přípojka pro zahradu, k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Hýlova, parc.č. 715/316“ na pozemcích parc.č. 715/312 ostatní plocha-ostatní
komunikace a parc.č. 715/321 ostatní plocha-ostatní komunikace, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Hýlova, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění vodovodní přípojky přes parc.č. 715/312 a parc.č. 715/321 v
celkové délce 15 bm
a
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rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky parc.č. 715/312 ostatní plocha-
ostatní komunikace a parc.č. 715/321 ostatní plocha-ostatní komunikace, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Hýlova, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění vodovodní přípojky přes parc.č. 715/312 a parc.č.
715/321 v celkové délce 15 bm, pro J. D. a M. D., bytem Venclíkova 471/41, 700 30 Ostrava –
Výškovice, 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 „vodovodní přípojky“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „vodovodní
přípojky“

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s J. D. a M. D., bytem Venclíkova 471/41, 700 30 Ostrava
– Výškovice, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu
2 usnesení dle předloženého návrhu a za podmínky, že povrchové úpravy zpěvněných povrchů
(chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru
dopravy a KS (výkopové práce)

2763/56  
17

Souhlas s výpůjčkou pozemků v k.ú. Hrabůvka FC Vítkovice 1919

Rada městského obvodu

souhlasí

aby Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, se sídlem Klegova
1398/27, Ostrava-Hrabůvka, která má na základě smlouvy č. 17/014/363/12 ve výpůjčce část
pozemku poz. parc. č. 479/5, ostatní plocha o výměře 13.200 m2 a část pozemku poz. parc. č.
304/2, ostatní plocha o výměře 140 m2, vše v k.ú. Hrabůvka, vypůjčila předmět smlouvy FC
Vítkovice 1919, se sídlem 30. dubna 560/11, Ostrava, IČ 22881425, na dobu určitou 15-ti let za
účelem výstavby a provozování sportovního zařízení.

2764/56  
18

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby vodovodní přípojky v rámci akce „JM – Rekonstrukce
MKJM“ na pozemcích  p.č.st. 1716/1 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 787/2 ostatní plocha –
manipulační plocha, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, které jsou v majetku Statutárního
města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění vodovodní přípojky
přes p.č.st. 1716/1 a p.p.č. 787/2 v celkové délce 76 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky p.č.st. 1716/1 zastavěná plocha a
nádvoří, p.p.č. 787/2 ostatní plocha – manipulační plocha, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny,
které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem umístění vodovodní přípojky přes p.č.st. 1716/1 a p.p.č. 787/2 v celkové délce 76 bm, pro
společnost Dalkia Česká republika, a.s., IČ: 45193410, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 28.
října 3337/7, PSČ 709 74, 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 vodovodní přípojky
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby vodovodní přípojky
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a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností Dalkia Česká republika, a.s., IČ:
45193410, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74, smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle
předloženého návrhu

2765/56  
19

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 5 m2, v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická, za účelem provozování novinového stánku, panu K. Š.,
IČ: 64080111, bytem Lumírova 512/6, Ostrava – Výškovice, dle smlouvy  č. 2/a/014
/2072/07/Wyb. ze dne 15.11.2007 ve znění dodatků č. 1 až 4, dohodou dnem 31.10.2012, dle
důvodové zprávy

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č.  740/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 5
m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická, za účelem provozování stávajícího novinového
stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2766/56  
21

Záměr na prodej tělocvičny včetně přilehlých pozemků na ulici Charvátská 10, Ostrava –
Výškovice

Rada městského obvodu

souhlasí

v souladu s čl. 6, odst. (3), písm. b) Statutu města Ostravy a zákonem č.  128/2000 Sb., o obcích,
se zveřejněním záměru na prodej budovy na ulici Charvátská 10, čp. 734 na pozemku parc. č.
793/307, pozemku parc. č. 793/307 o výměře 1.272 m2 a části pozemku parc. č. 793/296 o
výměře cca 1.330 m2, vše v k.ú. Výškovice u Ostravy,

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru na prodej a doporučit
zastupitelstvu města rozhodnout zveřejnit záměr na prodej výše uvedených nemovitostí.

2767/56  
22

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/35 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x 4 m2
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem vybudování balkonů k obytnému domu, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města

2768/56  
23

Zveřejnění záměru na prodej pozemku pod stávající garáží v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc.č.st. 1145, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú.
Hrabůvka, na ul. Plavecká, dle důvodové zprávy;

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje výše uvedeného
pozemku.
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2769/56  
25

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul.Provaznická

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 12,50
m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem  užívání  parkovacího stání č. 85, na dobu neurčitou s
3 měsíční výpovědní lhůtou

2770/56  
26

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6039 zastavěná plocha o výměře 17  m2  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita „Korýtko“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2771/56  
27

Zveřejnění záměru na pronájem a následný prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U
Hrůbků

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 42/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 x 7
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem přístavby komerčního objektu č.p. 2977 na ulici U
Hrůbků 154, v rámci rekonstrukce stávající restaurace

a

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.p.č. 42/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 x 7
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem přístavby komerčního objektu č.p. 2977 na ulici U
Hrůbků 154, v rámci rekonstrukce stávající restaurace

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k záměru prodeje části dotčeného
pozemku  a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na
prodej pozemku

2772/56  
28

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Hrabůvka a 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 v cizím vlastnictví:

1)    pozemek parc.č.st. 942, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova;
2)    pozemek parc.č.st. 3762, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;

2773/56  
29

Dodatek č. 1 ke smlouvě o připojení elektrické požární signalizace objektu na zařízení dálkového
přenosu a zajištění provozu zařízení dálkového přenosu - vyhodnocovací části na Centru
tísňového volání Ostrava

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3/u/032/326/06 ze dne 12.2.2007 s provozovatelem zařízení
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dálkového přenosu - vyhodnocovací část (pult centrální ochrany), kterým je Česká republika -
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava -
Výškovice, kterým se mění ustanovení smlouvy v rozsahu důvodové zprávy.

zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava - Jih k podpisu dodatku č. 1.

ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3/u/032/326/06 o připojení elektrické požární
signalizace objektu na zařízení dálkového přenosu a zajištění provozu zařízení dálkového přenosu -
vyhodnocovací části na Centru tísňového volání Ostrava.

Termín: 10. 10. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3/u/032/326/06 a předložit jej k podpisu starostovi
městského obvodu Mgr. Karlu Sibinskému.

Termín: 17. 10. 2012

2774/56  
30

Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. U Studia 1, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu nebytového prostoru v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. U Studia 2855/1 v Ostravě-Zábřehu, o velikosti
25,10 m2 paní M. P., bytem Z. Vavříka 3003/11, Ostrava-Bělský Les za účelem zřízení prodejny -
dětský bazar, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 700,- Kč/m2/rok

II. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o právu provést stavbu s p. P. dle důvodové
zprávy

zmocňuje

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

2775/56  
31

Pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Mjr. Nováka v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  nebytový prostor - venkovní sklad za tělocvičnou v objektu na ul. Mjr. Nováka
1455/34, Ostrava-Hrabůvka, o výměře 13,92 m2, za účelem uskladnění sportovního nářadí,
 žadateli 1. Judo Club Baník Ostrava a. s., se sídlem J. Misky 71/11 Ostrava-Dubina, IČ:27015891,
zastoupen předsedou klubu Ing. M. P., za účelem užívání jako skladového prostoru, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výši nájemného 134,50 Kč/m2/rok

2776/56  
32

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

neprominout poplatek z prodlení manželům Š. a M. F., za byt na ul. Markova 16, Ostrava-Zábřeh,
ve výši  711 Kč

2777/56  
33

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Petruškova 16, 1+3, standard, č. b. 33
Ing. F. K., Výškovická 157

Volgogradská 121, 1+2, standard, č. b. 3
E. P., Husarova 2  

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 38  
K. P., Heritesova 10

rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k
dluhu nebo jeho části o dalších uchazečích,  dle důvodové zprávy

II.

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

V. Košaře 5, 0+1, standard, č. b. 48
H. Z., Mjr. Nováka 39

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 3
M. A., Dolní Moravice 144

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 56
K. L., Středoškolská 6

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 30
N. J., Horní 3

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 42
K. Z., Provaznická 89

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 57
Ž. V., nám. Vítězslava Nováka 541/4, Ostrava-Poruba

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 35
K. R., Horní 3

Jubilejní 30, 1+1, standard, č. b. 2
L. D., Gerasimovova 38

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 47
M. P., Čujkovova 31

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 37
B. D., Mládeže 5

Jubilejní 68, 1+3, standard, č. b. 3
D. F., Milíkov 293, okr. Frýdek Místek

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 73
J. F., Lumírova 9

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 6
S. R., Kosmonautů 25

rozhodla

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

2778/56  
34

Přechod nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 25
R. E.,  Plzeňská 8, Ostrava-Zábřeh
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2779/56  
35

Souhlas s umístěním domovní předávací stanice vobjektu Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava -
Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním domovní předávací stanice v nebytovém objektu Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava -
Hrabůvka.

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu souhlasu s umístěním domovní
předávací stanice včetně souvisejícího zařízení v objektu Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava -
Hrabůvka.

2780/56  
36

Uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření splátkového kalendáře s paní Šárkou Mihalovou, bytem Edisonova 378/17, Ostrava-
Hrabůvka, na úhradu dlužného poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného a záloh na služby
spojené s nájmem bytu č. 3, o vel. 1+1, byt se sníženou kvalitou, na ul. Edisonova 378/17 v
Ostravě-Hrabůvce, který činí 8.828 Kč, a to formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 2.000
Kč po dobu 5 měsíců, počínaje měsícem říjnem 2012, poslední splátka je vyčíslena na 828 Kč.

2781/56  
37

Výpůjčka částí nebytových prostor v DPS na ul. Odborářská 72, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce částí nebytových prostor v domě s pečovatelskou službou na ul. Odborářská 677/72,
Ostrava-Hrabůvka na  parc. č. 691/1 a 691/2 v k.ú. Hrabůvka
- o ploše cca 4 m2 v prostoru jídelny panu P. L., Nad Porubkou 141/11, Ostrava-Svinov, IČ:
64649644 za účelem výběru stravného od klientů pečovatelské služby
- o ploše cca 8 m2 v prostoru klubu Jitřenka panu J. S., Aleše Hrdličky 1637/7, Ostrava-Poruba, IČ:
65476816 za účelem poskytování masáží obyvatelům domů s pečovatelskou službou,
na jeden den v měsíci, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, dle důvodové zprávy

2782/56  
38

Zánik nájmu bytu, uzavření smlouvy o ubytování, zajištění náhradního bytu, zaslání výstrahy,
výpověď z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1) JUDr. M. K.

M. P., Letecká 13, č. b. 3  
B. M., Jubilejní 21, č. b. 1

2) Y. D.

Bc. S. L., Čujkovova 23, č. b. 31

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

místnost č. 2
Š. Č., Horní 3

III.
1) o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

V. Vlasákové 4, 1+3, standard, č. b. 8
B. T., Edisonova 25
 
2)  o zániku nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou MOb Ostrava-Jih Mgr.
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Karlem  Sibinským JUDr. M. K., dle důvodové zprávy

B. T., Edisonova 25, č. b. 4

IV.
o zaslání výstrahy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 711 odst. 2 písm. a)
občanského zákoníku na základě pověření daném starostou MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem
Sibinským  JUDr. M. K., dle důvodové zprávy

K. M., Plzeňská 8, č. b. 80

V.
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku na základě
pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Y. D.

L. K., Karpatská 20, č. b. 34

2783/56  
39

Změna "Zásad a podmínek pro pronájem a výměnu bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb
Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

o změně „Zásad a podmínek pro pronájem a výměnu bytů ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, s účinností od 01.11.2012, dle důvodové
zprávy

2784/56  
40

Změna účelu užívání nebytového prostoru v obytném domě na ul. V. Košaře 3, O.-Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou účelu užívání nebytového prostoru v obytném domě na ul. Václava Košaře 123/3 v
Ostravě-Dubině, jehož nájemcem je pan M. D., bytem Václava Košaře 123/3, Ostrava-Dubina IČ:
14604060, a to z dílny pro drobné údržbářské práce na prodejnu oděvů, obuvi a doplňků dle
důvodové zprávy

2785/56  
41

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
B. M.
Lumírova 7, Ostrava-Výškovice

H. H.
Výškovická 151, Ostrava-Výškovice

2) Trojvýměna:
R. S.
Lumírova 7, Ostrava-Výškovice

V. M.
Václava Košaře 4, Ostrava-Dubina

Z. H.
Haviřská 14, Ostrava-Moravská Ostrava

nesouhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

A. B.
Františka Formana 47, Ostrava-Dubina

V. A.
Čujkovova 23, Ostrava-Zábřeh
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2786/56  
42

Žádosti o  uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu na dobu určitou s automatickým
prodlužováním, dle důvodové zprávy

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 7
K. L., Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 80
R. J., Čujkovova 23, Ostrava-Zábřeh

P. Lumumby 4, 1+2, standard, č. b. 6
M. M. a M. D., P. Lumumby 4, Ostrava-Zábřeh

Jubilejní 5, 1+2, standard, č. b. 4
H. M., Jubilejní 5,  Ostrava-Hrabůvka

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 6
L. K., V. Košaře 3, Ostrava-Dubina

2787/56  
43

Návrh na přijetí finančních prostředků

Rada městského obvodu

rozhodla

o přijetí finančních prostředků ve výši 1.500.000,-Kč  od Nadačního fondu KIMEX, IČ 28616057, se
sídlem  Mitrovická 37, Paskov, 739 21 za účelem  využití pro veřejně prospělé účely, a to na
pořízení vybavení školních kuchyní konvektomaty, drobné rekonstkukce zahrad mateřských škol,
jejichž součástí budou také nové herní prvky, na podporu činnosti střediska volného času v Ostravě
-Zábřehu v lokalitě Pískové Doly a na realizaci podzimních příměstských táborů.

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy o nadačním
příspěvku se společností Nadační fond KIMEX se sídlem Mitrovická 37, Paskov, 739 21 dle přílohy
materiálu.

2788/56  
44

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-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 20 000,- Kč od NUTREND D.S., a.s. Olomouc na učební pomůcky pro děti
školy
-věcný dar v hodnotě 1 426,- Kč od NUTREND D.S.,a.s. Olomouc ,544 ks tyčinek STREET XL pro
děti školy.

2789/56  
45

Změna zápisu do rejstříku škol a školských zařízení u objektu školní družiny Základní školy
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou zápisu do rejstříku škol a školských zařízení u objektu školní družiny Základní školy
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace.

2790/56  
46P

Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách „ÚMOb Ostrava-Jih budova „B“ a krček, zateplení a výměna oken“

Rada městského obvodu

vylučuje
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uchazeče č. 18 STAVIASTAV s.r.o.  Ostrava - Zábřeh, Rodimcevova 3108/26, PSČ 700 30, IČ
277 90 479
z důvodů uvedených v důvodové zprávě

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 41.12
na provedení stavebních prací  „ÚMOb Ostrava-Jih budova „B“ a krček, zateplení a výměna oken“ a
o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
Beskydská stavební, a.s.,  Třinec, Frýdecká 225, PSČ 739 61, IČ  28618891, za nabídkovou cenu:
5 157 232 Kč bez DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem Stavos Stavba a.s. Ostrava - Zábřeh, U Studia 3189/35, PSČ
700 30, IČ 44739494, za nabídkovou cenu:
5 249 988,14 Kč bez  DPH

jako třetím v pořadí s uchazečem   BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, PSČ 739 36,  IČ
268 07 947   za nabídkovou cenu:
5 783 385 Kč bez  DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
 „ÚMOb Ostrava-Jih budova „B“ a krček, zateplení a výměna oken“

Termín: 20. 10. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
„ÚMOb Ostrava-Jih budova „B“ a krček, zateplení a výměna oken“

Termín: 25. 10. 2012

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 41.12

Termín: 13. 11. 2012

2791/56  
47P

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) -„Zateplení štítových stěn bytových domů ul. Zlepšovatelů,
Ostrava - Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 62.12 k provedení
stavebních prací „Zateplení štítových stěn bytových domů ul. Zlepšovatelů, 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. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 62.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 15. 11. 2012

2792/56  
48P

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) -„Rekonstrukce bytového domu ul. Zlepšovatelů č.
6,8,10,12, Ostrava – Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 63.12 k provedení
stavebních prací „Rekonstrukce bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 6,8,10,12, 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. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 63.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 15. 11. 2012

2793/56  
49P

Zpráva komise (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - „Výměna oken na ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 56.12 „Výměna oken na ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
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MEROPS spol. s r.o.,se sídlem Strojnická 374, 735 62  Český Těšín-Mosty,  IČ 25394282  za
nabídkovou cenu  
1 627 773 Kč bez DPH/3 týdny lhůty realizace
1 953 328 Kč  vč. DPH    

jako druhým v pořadí s uchazečem  ELPOLS OSTRAVA, s.r.o.,   Serafínova 580/32, 719 00
 Ostrava-Kunčice , IČ 6077977  za nabídkovou cenu
1 603 295  Kč  bez DPH/5 týdnů lhůty realizace
1 923 954   Kč vč. DPH

ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken na ZŠ
Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“

Termín: 10. 10. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Výměna oken na ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 15. 10. 2012

2794/56  
50P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - "Výměna výplní otvorů objektu Aviatiků  462, Ostrava-
Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 67.12 k provedení
stavebních prací  "Výměna výplní otvorů objektu Aviatiků  462, 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. 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. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva 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 67.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 05. 11. 2012
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2795/56  
51P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - "Výměna výplní otvorů objektu Adamusova 1041, Ostrava-
Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 66.12 k provedení
stavebních prací  "Výměna výplní otvorů objektu Adamusova 1041, 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. 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. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva 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 66.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 05. 11. 2012

2796/56  
52

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci EKOTERMO -
Ostrava Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a o přijetí dotace z Fondu soudržnosti EU,
v celkové výši 90% způsobilých nákladů, maximálně však ve výši 42 037 065,35 Kč v rámci
Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie,
oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie na projekt "EKOTERMO - Ostrava Jih"

rozhodla

o uzavření Smlouvy  č. 10062993 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v
rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "EKOTERMO - Ostrava Jih" dle přílohy
materiálu

2797/56  
53P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a
části III. Zásad) - Oprava chodníku ul. Výškovická, oprava chodníků Moravská 3 – 25 a dvůr
Zimmlerova, oprava komunikace ul. Neklanova

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 57.12 na provedení stavebních
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prací "Oprava chodníku ul. Výškovická, oprava chodníků Moravská 3 – 25 a dvůr Zimmlerova,
oprava komunikace ul. Neklanova" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro
uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Karel Gavenda, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Ivo Hařovský, člen dopravní komise rady obvodu
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Jiří Břenek, člen dopravní komise rady obvodu
4. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
5. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 57.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 12. 2012

2798/56  
54P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednoduš. podlimit. řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - Výměna oken a oprava meziokenních vložek na objektu
Lužická 4, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče RODOKOV 91, s.r.o., se sídlem Novoveská 101, 709 00 Ostrava-Mariánské
Hory, IČ: 64609316, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě tohoto přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého
zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 52.12
na provedení stavebních prací  "Výměna oken a oprava meziokenních vložek na objektu Lužická 4,
Ostrava-Výškovice" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Profi stavební s.r.o., se sídlem Nádražní 545/140, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 65140559, za
nabídkovou cenu:

Kč 3.098.564,00 bez DPH,

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

Kč 3.421.543,71 bez DPH,

- jako třetím v pořadí s uchazečem RENESA - stavební firma s.r.o., se sídlem Komárovská č.p.
2869/27, 746 01 Opava, IČ: 62305620, za nabídkovou cenu:

Kč 3.627.655 bez DPH

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 52.12

Termín: 31. 12. 2012
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Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Výměna oken a oprava meziokenních vložek na objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice"

Termín: 02. 11. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Výměna oken a oprava meziokenních vložek na objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice" a předat
jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 09. 11. 2012

2799/56  
55P

Zrušení VZ, 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

o vyloučení uchazeče:
- PUR-IZOLACE s.r.o., se sídlem Křižíkova 3, 412 01 Litoměřice, IČ. 44227744, a
- ITP s.r.o., se sídlem U Tescomy 252, 760 01 Zlín, IČ: 49434730,
z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 60.12 k provedení stavebních prací "Oprava střechy
Domu služeb, Horní 1492 v Ostravě-Hrabůvce, dilatační celek "H", neboť byli z účasti vyloučeni
všichni uchazeči

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 70.12 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

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 těchto veřejných zakázek malého rozsahu VZ 60.12 a VZ 70.12
a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u VZ 70.12
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Termín: 01. 11. 2012

2800/56  
OR

Souhlas s použitím loga městského obvodu

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s použitím loga městského obvodu Ostrava-Jih firmě REPARTO Zábřeh, s.r.o. na výrobu a
zhotovení vánočních a reklamních svící.

2801/56  
OR

Nesouhlas s provozováním loterie

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s vydáním povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na ul. Výškovická
2638/112, Cholevova 1530/1 a J. Herolda 1048/14, vše Ostrava-Jih
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení č. 2742/55 ze dne 20.9.2012

Rada městského obvodu

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:

2. z čelní strany kina Luna, v levé části budovy nad okny restaurace ve 2. NP, nenasvětlená, o
velikosti 2 x 1 m,
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