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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 58. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 1. 11. 2012 09:00

(usn. č. 2870/58 - usn. č. 2931/58)
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Přehled usnesení 58. schůze Rady městského obvodu, ze dne 1. 11. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2870/58 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2871/58 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2872/58 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2873/58 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2874/58 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2875/58 6. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2876/58 7. Návrh rozpočtového opatření č. 7 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2877/58 8. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2878/58 9. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2879/58 10. Nabídka řešení smluvního vztahu s MPSV po ukončení smluvního vztahu (10.8.2012) (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2880/58 11. Ukončení nájemního vztahu v krytém stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2881/58 12. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2882/58 13. Úprava plánu nákladů a výnosů Majetkové správy Ostrava - Jih na rok 2012 (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2883/58 14. Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2884/58 15. Návrh zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům
zastupitelstva městského obvodu pro rok 2013 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2885/58 16. Odpisové plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2886/58 17. Převod majetku (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2887/58 18. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2888/58 19. Souhrnná zpráva o výsledku periodického hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih v roce 2012 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2889/58 20. Svěření hmotného movitého majetku k hospodaření (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2890/58 21. Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství,
kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2013 (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

2891/58 22. Odpis pohledávek (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2892/58 23. Pronájem části pozemku poz. par. č. 223/6, k.ú. Hrabůvka u objektu na ulici Edisonova 383/27 (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2893/58 24. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2894/58 25. Pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2895/58 26. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2896/58 27. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Pavlovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2897/58 28. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Zkrácená (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2898/58 29. Znovuprojednání zveřejnění záměru na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2899/58 30. Zrušení části usenesení č. 2016/43 ze dne 29.3.2012 a zveřejnění záměru na pronájem (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2900/58 31. Zrušení části usnesení a prodej bytové jednotky s podílem na zast. pozemku a společných částech domu na
ul. Letecká 38 formou veřejné dobrovolné dražby (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2901/58 32. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2902/58 33. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. Gen. Svobody (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2903/58 34. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)
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2904/58 35. Dodatek č.6 ke smlouvě o sdužených službách dodávky elektrické enegie uzavřené dne 7.2.2007 (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2905/58 36. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2906/58 37. Návrh na zahájení trestního řízení - žádost o schválení výměny bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2907/58 38. Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2908/58 39. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2909/58 40. Prominutí úhrady za ušlé nájemné (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2910/58 41. Pronájem bytu výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2911/58 42. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí se společností ČEZ
Distribuce, a.s. (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2912/58 43. Ukončení nájmu garáže, zveřejnění záměru na pronájem (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2913/58 44. Ukončení smlouvy na údržbu trafostanice ÚMOb Ostrava - Jih se společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a
uzavření nové smlouvy na údržbu trafostanice se společností ČEZ Distribuční služby,s.r.o. (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

2914/58 45. Zánik nájmu bytu dohodou, výpovědi z nájmu bytu, ubytování, zajištění přístřeší, zaslání výstrahy (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2915/58 46. Žádost o schválení výměny bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2916/58 48. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2917/58 49. Žádosti o  uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

2918/58 50. Nájemné u bytů zvláštního určení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2919/58 51P. Změny příplatku za vedení, osobních příplatků a přiznání zvláštního příplatku ředitelům příspěvkových
organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2920/58 52P. Podmínky výzvy (dodávka dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd.
B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2013 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2921/58 53P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III. čtvrtl.
2011 a 2012 ZŠ a MŠ, p.o. a za II. čtvrtl. 2012 odboru bytov. a ostat. hospodářství úřadu (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2922/58 54P. Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle  zákona č. 137/2006 Sb., o VZ  „Koncepce statické dopravy v
Městském obvodu Ostrava-Jih" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2923/58 55P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Rekonstrukce bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 6,8,10,12, Ostrava-Hrabůvka
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2924/58 56P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Zateplení štítových stěn bytových domů ul. Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2925/58 57P. Zrušení VZ (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu 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)

2926/58 58P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednoduš. podlimit. řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - 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)

2927/58 59P. 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 povrchu cyklostezky ul. Podhájí - Vl. Vlasákové (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2928/58 61P. Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce – VII. Etapa, dům Edisonova 25 (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2929/58 62P. Zpráva komise ( § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad) „Dodávka
výpočetní techniky a příslušenství“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

2930/58 OR Změny ve složení komisí rady městského obvodu (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2931/58 OR Zmocnění místostarosty Ing. Pavla Planky (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

nepřijato 60P. Veřejná zakázka Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A, Ostrava-Zábřeh (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

staženo 47. Žádost o uzavření nájemní smlouvy (přechod nájmu bytu) (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2870/58  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

3



schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 12, § 3639, pol. 2119 o 250 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 5362 o 250 tis. Kč

2871/58  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1049, UZ 11 o 23 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1053, UZ 11 o 23 tis. Kč

2872/58  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122 o 172 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5137 o 172 tis. Kč

2873/58  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651 o 600 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 600 tis. Kč

2874/58  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 200 tis. Kč (volné zdroje Sociálního fondu)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5499, UZ 88 o 200 tis. Kč

2875/58  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu  závazných ukazatelů dle přílohy

2) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 355 o 533 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5151 o 1 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5152 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5162 o 7 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5169 o 4 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle přílohy o 516 tis. Kč

2876/58  
7

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

schvaluje
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rozpočtové opatření, kterým se

-snižují běžné výdaje ORJ 13, § 6409, pol.5901 o 120 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 13, § 3113, pol. 6119 o 96 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 13, § 3613, pol. 6119 o 24 tis. Kč

2877/58  
8

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

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 18
S. D., bytem Svornosti 12, Ostrava-Zábřeh

2878/58  
9

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených Smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách za období od 01.07.2012 do 30.09.2012

2879/58  
10

Nabídka řešení smluvního vztahu s MPSV po ukončení smluvního vztahu (10.8.2012)

Rada městského obvodu

rozhodla

o neuzavření  Smlouvy o výpůjčce s MPSV.

2880/58  
11

Ukončení nájemního vztahu v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1) ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 31, box č. 6, NP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce Ĺ. N. dle důvodové zprávy,

2) zveřejnit záměr na pronájem výše uvedeného volného místa v krytém stání na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

2881/58  
12

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmou parkovací místo v krytém stání v PO 01, box č. 53, PP na ul. Fr. Formana panu V. T.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

2) pronajmou parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 31, PP na ul. B. Četyny panu J. U. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

3) pronajmou parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 51/1, PP na ul. B. Četyny paní Z. T.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

4) pronajmou parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 24, PP na ul. Vl. Vlasákové panu M.
K. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

5) pronajmou parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 36, PP na ul. Vl. Vlasákové paní L. R.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč měsíčně vč.
DPH.
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2882/58  
13

Úprava plánu nákladů a výnosů Majetkové správy Ostrava - Jih na rok 2012

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu plánu nákladů a výnosů Majetkové správy Ostrava - Jih na rok 2012 dle předložené
důvodové zprávy

2883/58  
14

Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih pro rok 2013 dle předloženého návrhu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu stanovit měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2013 dle předloženého návrhu

2884/58  
15

Návrh zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným
členům zastupitelstva městského obvodu pro rok 2013

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem "Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku
neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, kteří nejsou pro výkon své
funkce dlouhodobě uvolněni" pro rok 2013 dle předloženého návrhu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit předložené "Zásady pro poskytování pracovního volna s
náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni" pro rok 2013 dle
předloženého návrhu

2885/58  
16

Odpisové plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

odpisové plány na rok 2013 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

2886/58  
17

Převod majetku

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem majetku městského obvodu Ostrava-Jih na příspěvkové organizace, jichž je městský
obvod Ostrava-Jih zřizovatelem v celkové ceně 29.900,- Kč dle důvodové zprávy

2887/58  
18

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 2 000,- Kč od Ing. R. Cilného Ostrava-Hrabůvka na zakoupení učebních
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pomůcek a hraček pro děti MŠ
-finanční dar ve výši 2 100,- Kč od firmy Vlček na zakoupení učebních pomůcek a hraček pro děti
MŠ

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 14 504,- Kč od Ostravské univerzity v Ostravě robotická sestava, vitrína
NOBO pro žáky školy na posilování experimentů v počítačové oblasti.

2888/58  
19

Souhrnná zpráva o výsledku periodického hodnocení ředitelů příspěvkových organizací
zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih v roce 2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí

souhrnnou zprávu o výsledku periodického hodnocení ředitelů příspěvkových organizací základních
a mateřských škol a Kulturního zařízení zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih v roce 2012

2889/58  
20

Svěření hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o svěření hmotného movitého majetku k hospodaření  Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci Mateřské škole  Ostrava- Hrabůvka, Adamusova
7, příspěvkové organizaci a Mateřské škole Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové
organizaci v celkové hodnotě Kč 1.060.560,00  dle důvodové zprávy

2890/58  
21

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti
školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro
rok 2013

Rada městského obvodu

schvaluje

vyhlášení "Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v
oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže
pro rok 2013" dle přílohy materiálu

2891/58  
22

Odpis pohledávek

Rada městského obvodu

rozhodla

vzdát se práva a prominout pohledávky vzniklé neuhrazením nájemného z nájmu pozemků:

–    P. L. v celkové výši 84,- Kč;
–    M. a V. K. v celkové výši 550,- Kč;
–    J. B. v celkové výši 694,- Kč;

dle důvodové zprávy.

2892/58  
23

Pronájem části pozemku poz. par. č. 223/6, k.ú. Hrabůvka u objektu na ulici Edisonova 383/27

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku poz. par. č. 223/6 k.ú. Hrabůvka o výměře 285 m2 společnosti
MRŇOUSEK CZ s.r.o., se sídlem Na Valech 5522/36, Ostrava-Třebovice, IČ 29384460, 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 a s výší
nájemného 10 Kč/m2/rok.

2893/58  
24

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

Rada městského obvodu

rozhodla
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pronajmout část pozemku parc.č.  740/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 5 m2, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Výškovická, za účelem provozování stávajícího novinového stánku, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 6.000 Kč/m2/rok, paní K. P., IČ: 72562480, bytem Příční
202/14, 757 01 Valašské Meziříčí

2894/58  
25

Pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis ze dne 29.8.2012 reagující na výpověď ze smlouvy o nájmu nemovitosti od pana M. C.,  IČ:
73155462, bytem Nádražní 2685/64, 702 00 Ostrava, vztahující se ke  smlouvě o nájmu
nemovitosti č. 2/a/014/791/05/Bie ze dne 8.12.2005 a týkající se části pozemku p.p.č. 311/33
ostatní plocha (pozemek po digitalizaci p.p.č. 311/47) o výměře 6,55 m2, v k.ú. Hrabůvka, ulice
Dr. Martínka, za účelem provozování novinového stánku a tzv. petici za zachování novinového
stánku

a

trvá

na svém usnesení č. 1941/42 ze dne 15.3.2012

a

schvaluje

návrh odpovědi starosty městského obvodu na výše uvedenou přijatou korespondenci ze dne
29.8.2012 od pana M. C.

2895/58  
26

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek 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,  paní B. S., bytem Jubilejní 37, Ostrava – Hrabůvka, za účelem užívání pozemku pod stavbou
zahradní chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

2896/58  
27

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby horkovodní přípojky pod názvem „Pavlovova 3107,
Ostrava – Zábřeh - Přívod tepla“ v délce cca 38 bm, pod povrchem pozemků st.p.č. 4749
zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 613/12 ostatní plocha, jiná  plocha a p.p.č. 613/92 ostatní
plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih
a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích st.p.č. 4749 zastavěná plocha a
nádvoří, p.p.č. 613/12 ostatní plocha, jiná  plocha a p.p.č. 613/92 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby horkovodní přípojky pod názvem „Pavlovova 3107,
Ostrava – Zábřeh - Přívod tepla“ v celkové délce cca 38 bm, pro pana Iva Bsonka, bytem nám.
Gen. Svobody 28, Ostrava - Zábřeh, 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 stavby horkovodní přípojky
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby horkovodní
přípojky,
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a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem horkovodní přípojky  -
panem Ivem Bsonkem, bytem nám. Gen. Svobody 28, Ostrava - Zábřeh,  smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky,
že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s
požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS, dle důvodové zprávy

2897/58  
28

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním telekomunikační stavby  pod názvem „11010-044451 -
BH2M_T_OSATM_OKNTL“ v délce cca 9 bm umístěné pod povrchem pozemků p.p.č. 154/79 ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 155/6 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Zkrácená, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 154/79 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 155/6 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem
umístění telekomunikační stavby pod názvem „11010-044451 - BH2M_T_OSATM_OKNTL“ v délce
cca 9 bm,  pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4, Michle,
Za Brumlovkou 266/2, 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 telekomunikační stavby
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním telekomunikační stavby,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem-  vlastníkem telekomunikační stavby,
společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za
Brumlovkou 266/2, 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

2898/58  
29

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

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č 2771/56 ze dne 4.10.2012

a

rozhodla

zveřejnit 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 restauračního objektu č.p. 2977 na ulici U
Hrůbků 154, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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2899/58  
30

Zrušení části usenesení č. 2016/43 ze dne 29.3.2012 a zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 2016/43 ze dne 29.3.2012 o pronájmu pozemků pod garážemi v lokalitě na ul. U
Skleníku, a to:
4)    pozemek parc.č.st. 1687/7, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou manželům Z.
G. a K. G., bytem Mozartova 2049/4, Ostrava-Zábřeh;
6)    pozemek parc.č.st. 1691/7, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou manželům K.
N. a H. N., bytem Mozartova 2068/12, Ostrava-Zábřeh;
a
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi:
1)    pozemek parc.č.st. 1687/7, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul.
U Skleníku;
2)    pozemek parc.č.st. 1691/7, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul.
U Skleníku.

2900/58  
31

Zrušení části usnesení a prodej bytové jednotky s podílem na zast. pozemku a společných
částech domu na ul. Letecká 38 formou veřejné dobrovolné dražby

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 0403/12 ze dne 15. 2. 2007 u bytu č. 1

souhlasí

s úplatným převodem bytové jednotky č. 582/1 s příslušným podílem na zastavěném pozemku a
společných částech domu č. pop. 582, ulice Letecká č. or. 38, s parc. č. st. 630 - zastavěná  plocha
o výměře 165 m2, v kat. území Hrabůvka, část obce Hrabůvka, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném
znění, zák. č. 26/2000 Sb., v platném znění a dle důvodové zprávy. Prodej bude realizován formou
veřejné dražby a nabyvatelem bude vydražitel jednotky

Letecká 38
jednotka číslo                           582/1  
pod. na spol. část. a poz.       48/288  
vyvolávací cena b. j.    70% odhadní ceny

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

a)
zrušit část usnesení č. 0084/3 ze dne 22. 2. 2007 u bytu č. 1  

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

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

2901/58  
32

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 (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví:

1) pozemek parc.č.st. 854/9, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. U Nové
školy;
2) pozemek parc.č.st. 2954/1, zast. pl. o výměře 224 m2, jednotka č. 23/666, spoluvlastnický
podíl o velikosti 1469/37376,tzn. 8,80 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
3) ½ pozemku parc.č.st. 2957/13, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova;
4) ½ pozemku parc.č.st. 2957/14, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova;
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5) pozemek parc.č.st. 2972/1, zast. pl. o výměře 240 m2, jednotka č. 5/218, spoluvlastnický podíl
o velikosti 1690/38594, tzn. 10,51 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
6) pozemek parc.č.st. 3744, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
7) pozemek parc.č.st. 3751, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
8) pozemek parc.č.st. 4917, zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul.
Starobělská.

2902/58  
33

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. Gen. Svobody

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 555/123 ostatní plocha, zeleň o výměře 10
m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. Gen. Svobody, ve vlastnictví statutárního města Ostravy ,
svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání prodejního stánku, dle důvodové
zprávy

2903/58  
34

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) zveřejnit záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6176 zastavěná plocha o výměře 16  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

b) zveřejnit záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6290 zastavěná plocha o výměře 14  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

2904/58  
35

Dodatek č.6 ke smlouvě o sdužených službách dodávky elektrické enegie uzavřené dne
7.2.2007

Rada městského obvodu

rozhodla

neuzavřít dodatek č.6 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektrické energie uzavřené dne
7.2.2007 na odběrném místě U Výtopny 9900, Ostrava - Zábřeh dle důvodové zprávy.

2905/58  
36

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V.,,Pravidel pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a
postupy v účetnictví....." o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného odborem bytového
a ostatního hospodářství v celkové výši 62.366,90Kč:
1) DDHM do 40 000,--Kč    13.425,90Kč
2) DHM                               48.941,00Kč

2906/58  
37

Návrh na zahájení trestního řízení - žádost o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost o schválení Dohody o výměně bytu ze dne 18.07.2012, kterou uzavřeli účastníci

A. K., Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice
L. K., Provaznická 1101/92, Ostrava-Hrabůvka

ukládá

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního, vypracovat návrh na zahájení trestního řízení
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2907/58  
38

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- paní H. G. za pronájem nebytových prostor na ul. Rodimcevova 2058/20, Ostrava-Zábřeh, ve
výši  56.914 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 56.149,80 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z
vyúčtování služeb, ve výši 9.036 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

2908/58  
39

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení panu V. F. za byt na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve
výši 60% z 38.715 Kč, tj. 23.229 Kč, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2909/58  
40

Prominutí úhrady za ušlé nájemné

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím úhrady ušlého nájemného za bezesmluvní užívání bytu č. 7, na ul. Volgogradská
2382/165, Ostrava-Zábřeh, paní J. P., bytem Spartakovců 1283/7, Ostrava-Poruba, (po zemřelém
nájemci paní Zuzaně Molnárové),  ve výši 8.472 Kč, dle důvodové zprávy.

2910/58  
41

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Výškovická 157, 0+1, standard, č. b. 50
V.B., Volgogradská 74

V. Košaře 1, 0+1, standard, č. b. 53
B. D., Jižní 1304, Rychvald

Břenkova 7, 0+2, standard, č. b. 61
Ing. P. J., Buzkovice 843, Frenštát pod Radhoštěm

Jubilejní 66, 1+1, standard, č. b. 1
H. R., A. Gavlase 24

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 68
D. M., J. Škody 4

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 16
P. J., Přemyslovců 63, Ostrava-Mar. Hory

Jedličkova 8, 1+1, standard, č. b. 13
B. S., Gorochovova 8

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 19
K. M., Horní 3

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 50
K. R., B. Václavka 7
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V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 56
P. M., Mládí 6, Ostrava-Mar. Hory

V. Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 20
N. Y., Krestova 26

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 8
V. J., Oráčova 1

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 32
B. P., Pod Lesíkem 493, Stará Bělá

M. Fialy 1, 0+1, standard, č. b. 18
G. R., J. Maluchy 45

Dr. Šavrdy 7, 0+2, standard, č. b. 13
C. K., J. Herolda 12

V. Vlasákové 4, 1+2, standard, č. b. 19
L. T., Cholevova 17

Jubilejní 11, 1+1, standard, č. b. 1
N. T., V. Košaře 28

B. Václavka 21, 1+3, standard, č. b. 8
B. R., Žákovská 95/36, Ostrava-Hulváky

V. Košaře 1, 0+1, standard, č. b. 3
M. O., Krmelínská 1137, Brušperk

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 SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr.
Karlem   Sibinským JUDr. M.K., dle důvodové zprávy

M. O., Horymírova 125, č. b. 40

3) výběrovým řízením na pronájem bytu za smluvní nájemné nevybrat žádného z uchazečů na
pronájem bytu č. 1, o vel. 1+1, standard, Pavlovova 67 a oznámení na pronájem bytu znovu
zveřejnit, dle důvodové zprávy

II.

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

P. Lumumby 3, 1+3, standard, č. b. 23
F. V., Hlavní tř. 589/109, Ostrava-Poruba

Jubilejní 26, 1+1, standard, č. b. 1
P. R., Vančurova 7, Ostrava-Muglinov

Dr. Šavrdy 19, 0+2, standard, č. b. 6
J. J., L. Hosáka 3

Volgogradská 20, 1+2, standard, č. b. 9
V. A., Svazácká 32

V. Košaře 3, 0+1, standard, č. b. 8
D. L., Petruškova 16

rozhodla

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

III.

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

Plzeňská 8 , 0+2, standard, č. b. 102
D. Z., Lužická 8 a E. D., Lužická 8
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rozhodla

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

2911/58  
42

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí se
společností ČEZ Distribuce, a.s.

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého
napětí se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmolky, Teplická 874/8, IČ: 24729035 pro
odběrné místo Dr. Martínka 1138/9, Ostrava - Hrabůvka ( podchod Venuše).

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu Smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí.

2912/58  
43

Ukončení nájmu garáže, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
ukončit nájem garáže č. 5 v obytném domě na ul. Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka s nájemkyní
paní A. S., bytem Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka dohodou ke dni 30.11.2012

II.
zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garáže č. 5 v obytném domě na ul. Oráčova
1326/1, Ostrava-Hrabůvka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší
měsíčního nájemného 1.019,- Kč vč. DPH

2913/58  
44

Ukončení smlouvy na údržbu trafostanice ÚMOb Ostrava - Jih se společností ČEZ Distribuční
služby, s.r.o. a uzavření nové smlouvy na údržbu trafostanice se společností ČEZ Distribuční
služby,s.r.o.

Rada městského obvodu

souhlasí

I. s ukončením smlouvy na provozování, provádění údržby a opravy energetického zařízení
(trafostanice, část vysokého napětí) ÚMOb Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka
uzavřené se společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října
3123/152, IČ 26871823 dohodou ke dni 31.12.2012.

II.s uzavřením nové smlouvy na provozování, provádění údržby a opravy energetického zařízení
(trafostanice, část vysokého napětí) ÚMOb Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka se
společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 3123/152,
IČ 26871823 s účinností od 1.1.2013.

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu Dohody o ukončení smlouvy a k
podpisu Smlouvy o provozování, provádění údržby a oprav energetického zařízení.

2914/58  
45

Zánik nájmu bytu dohodou, výpovědi z nájmu bytu, ubytování, zajištění přístřeší, zaslání
výstrahy

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) Y. D.
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K. K., Jugoslávská 26, č. b. 21
JUDr. K. E., Čujkovova 23, č. b. 25
P.l Z., Jugoslávská 20 a P. D., Jugoslávská 20,
č. b. 24

2) JUDr. M.K.i

K. J., Oráčova 1, č. b. 43
V. R., Horymírova 123, č. b. 9
S. L., Horymírova 125, č. b. 28

3) JUDr. J. J.

Mgr. G. P., Výškovická 157, č. b. 4  

II.

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

1) JUDr. M. K.

P. L., (trvale bytem Španielova 1262/15, Praha-Řepy) Mňukova 24, č. b. 35
P. J., Odborářská 70, č. b. 8
Ž. S., Mňukova 24 a Ž. M., Mňukova 24, č. b. 46
O. J., Zlepšovatelů 40, č. b. 2

2) JUDr. J. J.

Ž. I., Vaňkova 48, č. b. 30
P. P., V. Vlasákové 4 a P. V., V. Vlásákové 4, č. b. 9
K. J., J. Škody 9, č. b. 29
M. Z., B. Václavka 1 a M. L., B. Václavka 1, č. b. 5

III.

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

místnost č. 16 - Š. V., Horní 3

IV.

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

M. J., Tylova 4, č. b. 5
M. A., Jugoslávská 26 a M. E., Jugoslávská 26, č. b. 30

V.

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

1) Y.D.

H. N., U Studia 1, č. b. 27

2) JUDr. M. K.

N. A., Plzeňská 8, č. b. 41

2915/58  
46

Žádost o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu dle důvodové zprávy

1)
M. S.
Volgogradská 14, Ostrava-Zábřeh
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K. D.
Horymírova 4, Ostrava-Zábřeh

2)
L. B.
Jubilejní 61, Ostrava-Hrabůvka

A. M.
Orebitská 16, Ostrava-Přívoz

3) Trojvýměna
P. K.
Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh

O. M.
Františka Formana 47, Ostrava-Dubina

M. U.
Emanuela Podgorného 20, Ostrava-Dubina

2916/58  
48

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře s p. Milanem Krošlákem (nar. 1965), bytem V. Vlasákové
17/963, Ostrava-Bělský Les, na úhradu dlužného nájemného a  služeb  spojených s nájmem bytu
na ul. V. Vlasákové 17/963, Ostrava-Bělský Les,  formou pravidelných měsíčních splátek ve výši
3.000 Kč, to po dobu 36 měsíců, počínaje měsícem prosincem 2012,  poslední 37. splátka  je
stanovena ve výši 885 Kč, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2917/58  
49

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

Fr. Formana 34, 0+2, standard, č. b. 9
E. L. a E. D., Fr. Formana 34, Ostrava-Dubina

Edisonova 21, 1+1, standard, č. b. 1
H. L., Edisonova 21,  Ostrava-Hrabůvka

2918/58  
50

Nájemné u bytů zvláštního určení

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informace o neuzavření dodatku k nájemní smlouvě s dohodou o zvýšení nájemného u nájemců
bytů zvláštního určení - p. L. D., nájemkyně bytu č. 59 na ul. Horymírova 3064/125 v Ostravě-
Zábřehu a p. A. Š., nájemce bytu č. 3 na ul. Tarnavova 3015/6 v Ostravě-Zábřehu

rozhodla

postupovat v souladu s ustanovením § 696 občanského zákoníku a v případě nesouhlasu nájemců
p. L. D. a p. A. Š. s návrhem na zvýšení nájemného podat  žalobní návrh na určení výše
nájemného dle důvodové zprávy

2919/58  
51P

Změny příplatku za vedení, osobních příplatků a přiznání zvláštního příplatku ředitelům
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu
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schvaluje

změny příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

schvaluje

přiznání zvláštního příplatku ředitelce Mateřské školy Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A,p.o. A.P. dle
důvodové zprávy

zmocňuje

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

2920/58  
52P

Podmínky výzvy (dodávka dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2013

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 58.12 k poskytnutí
 „Dodávky kancelářského materiálu v roce 2013“ 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. Eva Havránková, odbor vnitřních věcí
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
3. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Ing. Iva Halamíčková, odbor vnitřních věcí

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 58.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 12. 2012

2921/58  
53P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
III. čtvrtl. 2011 a 2012 ZŠ a MŠ, p.o. a za II. čtvrtl. 2012 odboru bytov. a ostat. hospodářství
úřadu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za III. čtvrtletí roku 2011 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové
organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2012 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizace,
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- za III. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2012 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové
organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, ul. Za Školou 1, příspěvkové
organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace
- za III. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2012 odboru bytového a ostatního hospodářství úřadu,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění

2922/58  
54P

Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle  zákona č. 137/2006 Sb., o VZ  „Koncepce
statické dopravy v Městském obvodu Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

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 47.12
na poskytnutí služeb  „Koncepce statické dopravy v Městském obvodu Ostrava-Jih “ a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
MacDonald CZ, spol. s r.o.  Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00, IČ  48588733  a MOTT
MACDONALD LIMITED  se sídlem  MOTT MACDONALD HOUSE, 8-10 SYDENHAM ROAD, CROYDON,
SURREY CRO 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska jednající prostřednictvím
své organizační složky v České republice MOTT MACDONALD LIMITED - org.složka Praha 1,
Národní třída 984/15, PSČ 110 00, IČ 27155048 za nabídkovou cenu
1 850 000 Kč  bez DPH
2 220 000 Kč s DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem  DHV CR, spol. s r.o.,  Praha 8 - Karlín, Sokolovská 100/94,
PSČ 186 00  IČ 45797170 za nabídkovou cenu
1 990 000 Kč  bez DPH
2 388 000 Kč s DPH

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
 „Koncepce statické dopravy v Městském obvodu Ostrava-Jih“

Termín: 16. 11. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
„Koncepce statické dopravy v Městském obvodu Ostrava-Jih “

Termín: 23. 11. 2012

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 47.12

Termín: 30. 11. 2012

2923/58  
55P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Rekonstrukce bytového domu ul. Zlepšovatelů č.
6,8,10,12, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče MeŠ - STAVBY s.r.o., se sídlem Kirilovova 628, 739 21 Paskov, IČ: 27833828,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
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rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 63.12 "Rekonstrukce bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 6,8,10,12, Ostrava-
Hrabůvka" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00
Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603, za nabídkovou cenu:
Kč 716.091,98 bez DPH,
tj. Kč 816.344,86 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 739 36
Bruzovice, IČ: 26807947, za nabídkovou cenu:
Kč 931.638,00 bez DPH,
tj. Kč 1.062.067,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce bytového domu
ul. Zlepšovatelů č. 6,8,10,12, Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 16. 11. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Rekonstrukce bytového domu ul. Zlepšovatelů č. 6,8,10,12, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 23. 11. 2012

2924/58  
56P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Zateplení štítových stěn bytových domů ul.
Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče MeŠ - STAVBY s.r.o., se sídlem Kirilovova 628, 739 21 Paskov, IČ: 27833828,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 62.12 "Zateplení štítových stěn bytových domů ul. Zlepšovatelů, Ostrava-
Hrabůvka" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ:
48391204, za nabídkovou cenu:
Kč 794.816,00 bez DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem Stavos Stavba a.s., se sídlem U Studia 3189/35, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 44739494, za nabídkovou cenu:
Kč 828.760,00 bez DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zateplení štítových stěn
bytových domů ul. Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 16. 11. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Zateplení štítových stěn bytových domů ul. Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 23. 11. 2012
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2925/58  
57P

Zrušení VZ (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Oprava střechy Domu služeb, Horní 1492 v Ostravě-
Hrabůvce, dilatační celek "H"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 70.12 "Oprava střechy Domu služeb, Horní 1492 v Ostravě-Hrabůvce, dilatační
celek "H" o zrušení této veřejné zakázky z důvodu uvedeného v důvodové zprávě tohoto přínosu

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 70.12 vyplývající z
bodu usnesení

Termín: 02. 11. 2012

2926/58  
58P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednoduš. podlimit. řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - Oprava chodníku ul. Výškovická, oprava chodníků
Moravská 3-25 a dvůr Zimmlerova, oprava komunikace ul. Neklanova

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče STAVEX Ostrava, s.r.o., se sídlem Opavská 308, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ:
25883666 z dílčí části II. a III. této veřejné zakázky, 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 57.12
na provedení stavebních prací  "Oprava chodníku ul. Výškovická, oprava chodníků Moravská 3-25 a
dvůr Zimmlerova, oprava komunikace ul. Neklanova" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

u dílčí části I. - oprava chodníku ul. Výškovická
- STAVIA - silniční stavby, a.s., se sídlem Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ:
25864092, za nabídkovou cenu:
Kč 1.208.703,85 bez DPH,
- jako druhým v pořadí s uchazečem ŠÍP STAVING s.r.o., se sídlem Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 25385755, za nabídkovou cenu:
Kč 1.326.508,00 bez DPH,
- jako třetím v pořadí s uchazečem MSS Ostrava s.r.o., se sídlem Věšínova 457/36, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 61973840, za nabídkovou cenu:
Kč 1.609.963,00 bez DPH

u dílčí části II. - oprava chodníků Moravská 3-25
- STAVIA - silniční stavby, a.s., se sídlem Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ:
25864092, za nabídkovou cenu:
Kč 330.237,07 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 541.212,95 bez DPH,
- jako třetím v pořadí s uchazečem ŠÍP STAVING s.r.o., se sídlem Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 25385755, za nabídkovou cenu:
Kč 539.051,00 bez DPH

u dílčí části III. - oprava chodníků - dvůr Zimmlerova
- STAVIA - silniční stavby, a.s., se sídlem Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ:
25864092, za nabídkovou cenu:
Kč 572.943,27 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 659.501,76 bez DPH,
- jako třetím v pořadí s uchazečem ŠÍP STAVING s.r.o., se sídlem Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 25385755, za nabídkovou cenu:
Kč 682.761,00 bez DPH

u dílčí části IV. - oprava komunikace ul. Neklanova
- STAVIA - silniční stavby, a.s., se sídlem Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ:
25864092, za nabídkovou cenu:
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Kč 558.056,95 bez DPH,
- jako druhým v pořadí s uchazečem ŠÍP STAVING s.r.o., se sídlem Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 25385755, za nabídkovou cenu:
Kč 693.942,00 bez DPH,
- jako třetím v pořadí s uchazečem SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-
Svinov, IČ: 48391204, za nabídkovou cenu:
Kč 777.867,00 bez DPH

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 57.12

Termín: 31. 12. 2012

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrhy smluv o dílo s vybraným uchazečem na realizaci jednotlivých dílčích částí
podlimitní veřejné zakázky VZ 57.12

Termín: 16. 11. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrhy smluv o dílo s vybraným uchazečem na realizaci jednotlivých částí podlimitní
veřejné zakázky VZ 57.12 a předat je k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 22. 11. 2012

2927/58  
59P

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 povrchu cyklostezky ul. Podhájí - Vl.
Vlasákové

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- Aleš Hrbáč, s místem podnikání Osvobození 19, 742 85 Vřesina, IČ: 43625410, a
- EXSTAV s.r.o., se sídlem Pláničkova 144, 711 00 Ostrava-Hrušov, IČ: 42865611,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 73.12 "Údržba povrchu cyklostezky ul. Podhájí - Vl. Vlasákové" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem PARKSERVIS Mareš, s.r.o., se sídlem Zahradní 84, 747 19 Bohuslavice,
IČ: 28648285, za nabídkovou cenu:
Kč 1.976.680,00 bez DPH, tj. Kč 2.372.016,00 vč. DPH, a lhůtou realizace 4 kalendářní týdny, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 31/714, 719 00
Ostrava-Kunčice, IČ: 25855581, za nabídkovou cenu:
Kč 1.833.378,00 bez DPH, tj. Kč 2.200.054,00 DPH, a lhůtou realizace 5 kalendářních týdnů

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Údržba povrchu cyklostezky
ul. Podhájí - Vl. Vlasákové"

Termín: 16. 11. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Údržba povrchu cyklostezky ul. Podhájí - Vl. Vlasákové" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 23. 11. 2012
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2928/58  
61P

Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce – VII. Etapa, dům Edisonova
25

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/12 na veřejnou zakázku "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce – VII. Etapa, dům Edisonova 25" se
zhotovitelem Beskydská stavební, a.s., kterým se mění termín předání staveniště na: do šesti
měsíců od podepsání smlouvy o dílo.

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/12

Termín: 09. 11. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/12 na výše uvedenou zakázku a předat
jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 16. 11. 2012

2929/58  
62P

Zpráva komise ( § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Dodávka výpočetní techniky a příslušenství“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 71.12 „Dodávka výpočetní techniky a příslušenství"  o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.  se
sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00,   IČ 28606582  za nabídkovou
cenu:
820 480 Kč bez DPH,
984 576 Kč vč. DPH

a jako druhým v pořadí
s AutoCont CZ a.s., se sídlem  Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00,  IČ
47676795 za nabídkovou cenu
  854 144,- Kč bez  DPH
1 024 973,- Kč vč  DPH

ukládá

Ing. Romanu Škubalovi, vedoucímu oddělení informační systém

připravit návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu  „Dodávka výpočetní techniky
a příslušenství"

Termín: 07. 11. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit kupní smlouvu  s vybraným uchazečem na  „Dodávka výpočetní techniky a příslušenství" a
předat ji k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 13. 11. 2012

2930/58  
OR

Změny ve složení komisí rady městského obvodu

Rada městského obvodu

odvolává

- Ing. Martu Szücsovou z členství v komisi kulturní a školské
- p. Karla Hoferka z členství v komisi pro bezpečnost a kriminalitu
- Ing. Ivo Skalického z členství v komisi dopravní
- p. Petra Andrýska z členství v komisi pro životní prostředí

s účinností od 1. 11. 2012
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jmenuje

- Ing. Jiřího Šlusaře členem  komise kulturní a školské
- p. Jana Garu členem komise pro bezpečnost a kriminalitu
- p. Davida Melichara členem komise pro životní prostředí

s účinností od 2. 11. 2012

2931/58  
OR

Zmocnění místostarosty Ing. Pavla Planky

Rada městského obvodu

zmocňuje

místostarostu Ing. Pavla Planku k jednání s firmou 3E Projekt v záležitosti možné spolupráce  při
 realizaci parkovacího domu, v rámci rekonstrukce Domu služeb Odra, Ostrava-Výškovice, s
majetkovou účasti městského obvodu (města)
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

60P Veřejná zakázka Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/023/12 na realizaci podlimitní veřejné zakázky
Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A, Ostrava-Zábřeh, kterým se mění předmět plnění,
a to z důvodu realizace dodatečných stavebních prací souvisejících s dokončením díla, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, se zhotovitelem: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. za cenu
nejvýše přípustnou 4 872 628,71 Kč vč. DPH

rozhodla

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/023/12 na realizaci podlimitní veřejné zakázky
Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A, Ostrava-Zábřeh, se zhotovitelem
CONE-STAVITELSTVÍ, a.s., na prodloužení lhůty realizace díla v souvislosti s realizací dodatečných
stavebních prací o 2 týdny

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/023/12 na výše uvedenou zakázku

Termín: 16. 11. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/023/12 na výše uvedenou zakázku, a předat
jej k podpisu  starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 23. 11. 2012

Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení 2851/57 z 18.10.2012

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou zápisu do rejstříku škol a školských zařízení u objektu školní družiny Základní školy a
mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace
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