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Přehled usnesení 61. schůze Rady městského obvodu, ze dne 13. 12. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3040/61 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3041/61 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3042/61 3. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3043/61 4. Kupní smlouva k odběru motorové nafty (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3044/61 5. Záměr na regulaci parkování a odstavování vozidel s celkovou hmotností nad 2,5 tuny (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3045/61 6. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3046/61 7. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3047/61 8. Plán odpisů Majetkové správy Ostrava - Jih na rok 2013 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3048/61 9. Plán nákladů a výnosů Majetkové správy Ostrava - Jih na rok 2013 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3049/61 10. Dohoda o narovnání - SEKOS Morava a. s. (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3050/61 11. Nesouhlas s podnájem části nebytového prostoru v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3051/61 12. Neudělení souhlasu s umístěním místa podnikání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3052/61 14. Prodloužení jmenování ředitele příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

3053/61 15. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3054/61 16. Pronájem bytů výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3055/61 17. Pronájem bytů zvláštního určení, pronájem bytu, zánik nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3056/61 18. Pronájem nebytových prostor v objektu bývalé ZŠ na ul. V Zálomu 1 v Ostravě-Zábřehu (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

3057/61 19. Přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v objektu na ul. Edisonova 82, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

3058/61 20. Smlouva o refakturaci spotřeby elektrické energie (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3059/61 21. Souhlas s uzavřením provozu ve sportovní hale Ostrava - Dubina (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3060/61 22. Udělení souhlasu s umístěním sídla firmy (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3061/61 23. Ukončení nájemní smlouvy v objektu Sportovní centrum Dubina, na ul. Horní v Ostravě- Dubině (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

3062/61 24. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu Sportovního centra Dubina, ul. Horní 81,
Ostrava-Dubina (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3063/61 25. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3064/61 26. Uplatnění náhrady škody vůči p.o. MSOJ (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3065/61 27. Výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší, zaslání výstrahy (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3066/61 28. Zplnomocnění (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3067/61 29. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Krasnoarmějců 26 A v Ostravě- Zábřehu
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3068/61 30. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3069/61 31. Žádost o znovuposouzení započtení nákladů v nájemném (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3070/61 32. Žádosti o schválení výměny bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3071/61 33. Informace o odhadní a vydražené ceně u prodeje byt. jednotek formou dražby (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3072/61 34. Pronájem pozemku - změna výměry a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Sologubova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3073/61 35. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3074/61 36. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3075/61 37. Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3076/61 38. Pronájem prostor v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)
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3077/61 39. Souhlas s kácením stromů a keřů v souvislostí s realizací záměru „Modernizace kina LUNA“ (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3078/61 40. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Starobělská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3079/61 41. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. U Výtopny (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3080/61 42. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku k.ú. Dubina u
Ostravy, lokalita ul. Horní x V. Vlasákové (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3081/61 43. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka, lokalita Jiřího Herolda (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3082/61 44. Svěření stavby v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3083/61 45. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3084/61 46. Ukončení nájmu parkovacího místa, zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č.354/14, k.ú.
Hrabůvka, ul.  Mitušova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3085/61 47. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3086/61 48. Ukončení pronájmu částí pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3087/61 49. Úprava smlouvy o nájmu nemovitosti a smlouvy o právu provést stavbu č.7/014/262/10/Gál (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3088/61 50. Výsledek šetření komise pro bezpečnost a prevenci kriminality ve věci provozování restauračního zařízení  v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3089/61 51. Změna účelu užívání stánku na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3090/61 52. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3091/61 53. Zveřejnění záměru na prodej částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní x Výškovická (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3092/61 54. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Oráčova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3093/61 55. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3094/61 56. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3095/61 57. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3096/61 58. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3097/61 59. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3098/61 60. Návrh na vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27,
příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3099/61 61. Ocenění dětí a mládeže za úspěšnou reprezentaci obvodu a občanů pracujících s dětmi a mládeží (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

3100/61 62. Oznámení vyhlášení volného dne  v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20,
příspěvkové organizaci (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3101/61 63. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3102/61 64. Svěření hmotného movitého majetku k hospodaření (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3103/61 65. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3104/61 66. Ukončení nájmu bytu dohodou a pronájem bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3105/61 67P. Časový postup ředitele základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvkové
organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3106/61 68P. Rekonstrukce bytového domu ul Zlepšovatelů č. 6, 8, 10, 12, Ostrava Hrabůvka (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

3107/61 69P. Zateplení štítových stěn bytových domů ul. Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

3108/61 70P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - projekt "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 17“ (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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3109/61 71P. 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)

3110/61 72P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Rekonstrukce domu Jubilejní 13-15-17 a Jubilejní 16, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3111/61 73. Dodatek ke smlouvě o dílo "Údržba povrchu cyklostezky ulice Podhájí - Vl. Vlasákové" (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3112/61 74. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3113/61 75. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3114/61 OR Změna termínu zasedání zastupitelstva městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

staženo 13. Odpis pohledávky po zemřelém (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3040/61  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3412, pol. 6121, ORG 1044 o 10 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1036 o 2 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 6402, pol. 5367, UZ 8223 o 12 tis. Kč

3041/61  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5137 o 350 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 6122 o 350 tis. Kč

- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137 o 20 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6121 o 20 tis. Kč

3042/61  
3

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v
Ostravě-Zábřehu a na ulici Odborářská v Ostravě-Hrabůvce dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 28
L. T., bytem, Gen. Hrušky 24, Ostrava-Mariánské Hory

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 40
Ing. V. L., bytem Šrobárova 23, Ostrava-Hrabová

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 79
H. P., bytem J. Maluchy 67, Ostrava-Dubina

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 29
R. N., bytem Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 45
V. I. a J., bytem Mitušova 3, Ostrava-Hrabůvka

Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 2
N. H., bytem Žoluděvova 7, Ostrava-Zábřeh

3043/61  
4

Kupní smlouva k odběru motorové nafty

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  Kupní smlouvu s:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,  Poděbradova 494/2, Ostrava  viz
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důvodová zpráva

zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského podpisem smlouvy.

3044/61  
5

Záměr na regulaci parkování a odstavování vozidel s celkovou hmotností nad 2,5 tuny

Rada městského obvodu

souhlasí

s realizací záměru na regulaci parkování a odstavování vozidel s celkovou hmotností nad 2,5 tuny
na území Městského obvodu Ostrava-Jih dle důvodové zprávy.

3045/61  
6

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na  pronájem části pozemku parc.č. 950/87 ostatní plocha, ostatní komunikace v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 13 m2 za účelem zřízení a užívání 1 parkovacího místa
na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

3046/61  
7

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 33, PP na ul. Vl. Vlasákové paní L.
H. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

2) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 42, box č. 21, PP na ul. B. Václavka panu V. Š.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH.

3047/61  
8

Plán odpisů Majetkové správy Ostrava - Jih na rok 2013

Rada městského obvodu

schvaluje

plán odpisů Majetkové správy Ostrava - Jih na rok 2013 dle předložené důvodové zprávy

3048/61  
9

Plán nákladů a výnosů Majetkové správy Ostrava - Jih na rok 2013

Rada městského obvodu

schvaluje

plán nákladů a výnosů Majetkové správy Ostrava - Jih na rok 2013 dle předložené důvodové
zprávy

3049/61  
10

Dohoda o narovnání - SEKOS Morava a. s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dohody o narovnání  se společnosti SEKOS Morava a.s., IČ: 25832654, se sídlem
Vratimovská 716, Ostrava-Kunčice, ve věci pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. U
Výtopny, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu dohody o narovnání
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3050/61  
11

Nesouhlas s podnájem části nebytového prostoru v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34,
Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zvýšit nájemné za část nebytového prostoru - místnosti č. 5 v 1.NP o výměře 19,36 m2, v objektu
na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, nájemci společnosti EDUCAnet Soukromé
gymnázium Ostrava s. r. o., se sídlem Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 25380401,na
částku ve výši 1.700 Kč/m2/rok s účinností  od 01.01.2013 po dobu trvání podnájemní smlouvy

pověřuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku nájemní smlouvy

souhlasí

s podnájmem části nebytového prostoru - místnosti č. 5 v 1.NP o výměře 19,36 m2, včetně užívání
společných prostor nebytového prostoru v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka,
jehož nájemcem je EDUCAnet Soukromé gymnázium Ostrava s. r. o., se sídlem Mjr. Nováka
1455/34, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 25380401, za účelem zřízení a provozování senátorské kanceláře,
s účinností od 01.01.2013, nejdéle však po dobu trvání nájemní smlouvy, tj do 31.08.2018, a to za
stejných podmínek uvedených v nájemní smlouvě ve znění dodatků

3051/61  
12

Neudělení souhlasu s umístěním místa podnikání

Rada městského obvodu

rozhodla

o neudělení souhlasu s umístěním místa podnikání panu M. D., jako fyzické osobě podnikající v
oblasti: "Taxislužba" v sídle Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, na
ul. Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, tj. v místě trvalého pobytu pana M. D. (úřední záznam), dle
důvodové zprávy

3052/61  
14

Prodloužení jmenování ředitele příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

zrušuje

část svého  usnesení č. 2557/52 ze dne 02.08.2012  ve znění " nejpozději však do 31.12.2012"

rozhodla

prodloužit jmenování Ing. Pavla Paska ve funkci ředitele příspěvkové organizace Majetková správa
Ostrava-Jih, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka, s účinností od 01.01.2013 na dobu určitou, a to po
dobu trvání překážky v práci Ing. J. H. spočívající ve výkonu funkce uvolněného člena
zastupitelstva statutárního města Ostravy, nejpozději však do 30.06.2013.

3053/61  
15

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

neprominout poplatek z prodlení paní J. Š., za byt na ul. Čujkovova 14/1729, Ostrava-Zábřeh, ve
výši 2.170 Kč, dle důvodové zprávy

3054/61  
16

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 8
M. D., J. Maluchy 4

6



Jubilejní 31, 1+3, standard, č. b. 3
T. A., Borošínská 1069, Brušperk a T. E., Borošínská 1069, Brušperk

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 77
A. P., Zimmlerova 48

M. Fialy 1, 1+3, standard, č. b. 9
P. M., Horní 3

B. Václavka 1, 1+3, standard, č. b. 12
Bc. P. R., F. Lýska 9

Letecká 13, 1+2, standard, č. b. 3
Z. J., Starobělská 62

B. Václavka 5, 1+3, standard, č. b. 17
Bc. K. I., Provaznická 92

Mládeže 13, 1+1, standard, č. b. 1
K. P., Jubilejní 93

rozhodla

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

2) nevybrat žádného z uchazečů výběrovým řízením na pronájem bytu za smluvní nájemné a
záměr na pronájem bytu znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 53
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 5
Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 47
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 11
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 74
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 36
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 38
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 63

II.

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

V. Jiřikovského 37, 1+2, standard, č. b. 7
Š. A., J. Matuška 9/30

Volgogradská 155, 1+2, standard, č. b. 1
S. T., P. Lumumby 3

V. Jiřikovského 29, 1+3, standard, č. b. 6
S. J., J. Brabce 27, Moravská Ostrava

rozhodla

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

III.

o pronájmu bytu v rámci nízkonákladového bydlení za stanovené nájemné na dobu určitou, dle
důvodové zprávy

F. Formana 30, 0+2, standard, č. b. 20
P. J., Edisonova 84

rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci
nízkonákladového bydlení za stanovené nájemné o dalších uchazečích v pořadí, dle důvodové
zprávy

3055/61  
17

Pronájem bytů zvláštního určení, pronájem bytu, zánik nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o
ubytování

Rada městského obvodu

7



rozhodla

I.

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

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

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

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

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

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

II.

o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Kischova 12, 1+3, standard, č. b. 6
H. J., Krasnoarmejců 23

III.

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

B. K., Pavlovova 67, č. b. 23
I. J., Čujkovova 7, č. b. 3
L. A. DiS., Čujkovova 9, č. b. 7
S. E., Jedličkova 8, č. b. 9

IV.

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

místnost č. 2
Š. Č., Horní 3

3056/61  
18

Pronájem nebytových prostor v objektu bývalé ZŠ na ul. V Zálomu 1 v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu  nebytových prostor v objektu bývalé základní školy  na ulici  V Zálomu 1 v Ostravě-
Zábřehu, Sboru Křesťanské společenství Ostrava, IČO : 73631191,  se sídlem Hornická 2675/50,
702 00  Ostrava , a to 2. NP pavilonu  UO-21 o výměře 681,419 m2 a 2. NP spojovacího krku
K1-A13 o výměře 137,60 m2, s účinností od 01.01.2013, s výši nájemného 25,- Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,  v rozsahu dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy

3057/61  
19

Přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v objektu na ul. Edisonova 82, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v objektu občanské vybavenosti na ul. Edisonova 82,
Ostrava-Hrabůvka, na základě smlouvy o prodeji podniku, uzavřené v souladu s ustanovením §
476 a násl. obchodního zákoníku, mezi prodávající společností MEDIA SERVIS MORAVA s. r. o., se
sídlem Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 792/82, PSČ 700 30, IČ: 62300881 a kupující paní M. R.,
bytem Ostrava-Hrabová, Paskovská 39/548, PSČ 720 00, IČ: 63735806, dle důvodové zprávy

8



zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku nájemní smlouvy

3058/61  
20

Smlouva o refakturaci spotřeby elektrické energie

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o refakturaci spotřeby elektrické energie se společnosti OZO Ostrava s.r.o.,
Frýdecká 680/444, PSČ 719 00 Ostrava, IČ 62300920, pro odběrné místo "Zpevněná plocha pro
sběrný dvůr OZO, parc. č. 773/1, 1716/1, k.ú. Zábřeh nad Odrou (vyčleněná část pozemku v
areálu U Výtopny) ve znění přílohy č.1

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu Smlouvy o refakturaci spotřeby
elektrické energie.

3059/61  
21

Souhlas s uzavřením provozu ve sportovní hale Ostrava - Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením  provozu ve sportovní hale na ulici Horní 81, Ostrava - Dubina ve dnech 24.12. -
26.12.2012, 31.12.2012 a 01.01.2013

3060/61  
22

Udělení souhlasu s umístěním sídla firmy

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla firmy  Agentura domácí ošetřovatelské péče, IČ: 46569995,
zastoupené Mgr. H. P., v pronajatém nebytovém prostoru umístěném v objektu ve vlastnictví SMO
- městského obvodu Ostrava-Jih, na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh. Tento souhlas s
umístěním sídla firmy Agentura domácí ošetřovatelské péče se uděluje po dobu trvání nájemního
vztahu k nebytovému prostoru.

3061/61  
23

Ukončení nájemní smlouvy v objektu Sportovní centrum Dubina, na ul. Horní v Ostravě- Dubině

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení nájemního vztahu nájemcem - společnosti HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Plzeňská
16/3217, 150 00  Praha 5, IČ: 46678468, z nebytového prostoru Sportovní centrum Dubina, na ul.
Horní 81, Ostrava-Dubina, pronajatého za účelem umístění reklamního panelu na vnitřní stěně
objektu,  k datu 31.12.2012, dle důvodové zprávy

3062/61  
24

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu Sportovního centra Dubina, ul.
Horní 81, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části nebytového prostoru v objektu Sportovního centra Dubina, ul.
Horní 81, Ostrava-Dubina, o výměře 1m2, za účelem instalace nápojového automatu, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájemného 500,- Kč/m2/měsíc bez DPH

3063/61  
25

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

I.) o uzavření smlouvy k nájmu bytu (před uplynutím sjednané doby určité) na dobu určitou - 12
měsíců s automatickým prodlužováním za smluvně sjednaných podmínek, dle důvodové zprávy
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B. J. a Č. A., Čujkovova 29, č. b. 58
B. M., Čujkovova 32, č. b. 13
B. M., Václava Košaře 4, č. b. 23
B. Z., Abramovova 14, č. b. 1
B. M., Zlepšovatelů 58, č. b. 2
B. P., Odborářská 74, č. b. 28
B. J., Horymírova 125, č. b. 53
B. D., Čujkovova 29, č. b. 85
C. P., Výškovická 157, č. b. 44
Č. P., Abramovova 20, č. b. 1
Č. I., Bedřicha Četyny 2, č. b. 56
D. O., Svornosti 16, č. b. 10
F. M. a F. M., Horymírova 4, č. b. 56
F. V., Horní 29, č. b. 27
H. L., Čujkovova 23, č. b. 17
H. R. a H. D., Jubilejní 47, č. b. 1
H. M. a H. E., Volgogradská 165, č. b. 1
H. M. a H. M., Patrice Lumumby 10, č. b. 8
H. H., Volgogradská 94, č. b. 9
H. J., Abramovova 16, č. b. 1
H. P., Zlepšovatelů 56, č. b. 6
Ch. V., Dr. Šavrdy 15, č. b. 17
J. N., Vlasty Vlasákové 15, č. b. 9
J. K., Lumírova 7, č. b. 7
J. M., Dr. Šavrdy 19, č. b. 1
K. J., Velflíkova 12, č. b. 4
K. E., Jubilejní 41, č. b. 1
K. M., Jubilejní 65, č. b. 2
K. M., Jižní 9, č. b. 7
K. A., Výškovická 153, č. b. 28
K. J., Edisonova 29, č. b. 7
K. Z., Mňukova 24, č. b. 16
K. N., Dr. Šavrdy 7, č. b. 10
K. K., Vlasty Vlasákové 15, č. b. 18
L. D. a L. M., Františka Formana 49, č. b. 9
L. K., Svornosti 43, č. b. 3
M. A., Pavlovova 71, č. b. 6
M. J., Odborářská 70, č. b. 3
M. M., Mňukova 24, č. b. 3
M. R., Břenkova 7, č. b. 40
M. J., Václava Jiřikovského 27, č. b. 1
M. A., Čujkovova 23, č. b. 87
M. D., Volgogradská 16, č. b. 14
M. P., Čujkovova 23, č. b. 33
N. J., Edisonova 29, č. b. 5
N. N., Výškovická 153, č. b. 61
N. T., Volgogradská 147, č. b. 11
N. M., Rodimcevova 29, č. b. 4
N. M., Dr. Šavrdy 17, č. b. 1
O. A., Horymírova 125, č. b. 49
O. L., Výškovická 174, č. b. 20
O. D., Jubilejní 60, č. b. 2
O. V., Zlepšovatelů 58, č. b. 6
P. T. a P. Ž. A., Petruškova 16, č. b. 61
P. T., Edisonova 29, č. b. 1
P. J., Čujkovova 32, č. b. 84
P. K., Lumírova 7, č. b. 32
P. R., Čujkovova 23, č. b. 50
P. J.rmila, nar. 17.08.1946, Plzeňská 10, č. b. 88
P. M. a P. V., Abramovova 14, č. b. 3
R. J., Výškovická 174, č. b. 55
R. A., Oráčova 1, č. b. 41
S. J., Plzeňská 8, č. b. 60
S. V., Horymírova 125, č. b. 95
S. M., Patrice Lumumby 6, č. b. 1
S. D., Václava Košaře 3, č. b. 7
S. M., Čujkovova 32, č. b. 51
S. A., Mládeže 13, č. b. 2
Š. M., Jubilejní 62, č. b. 6
Š. I., Tarnavova 8, č. b. 3
Š. M., Čujkovova 32, č. b. 19
T. E.  a T. Š., Jubilejní 68, č. b. 6
T. P., Čujkovova 23, č. b. 90
T. Ž., Václava Jiřikovského 27, č. b. 8
T. D., Rodimcevova 18, č. b. 11
V. M., Svornosti 51, č. b. 6
V. I., Letecká 14, č. b. 1
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V. L., Jubilejní 31, č. b. 4
W. E., Horymírova 125, č. b. 86
Z. J., Dr. Šavrdy 17, č. b. 3

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

P. L. a P. M., Horymírova 4, č. b. 5

III.) o uzavření smlouvy k nájmu bytu (před uplynutím sjednané doby určité) na dobu určitou - 6
měsíců, dle důvodové zprávy

N. Z., Jugoslávská 20, č. b. 27

3064/61  
26

Uplatnění náhrady škody vůči p.o. MSOJ

Rada městského obvodu

bere na vědomí

skutečnosti, týkající se vzniku škody z důvodu porušení povinností příspěvkové organizace
Majetková správa Ostrava-Jih při zajišťování správy domovního a bytového fondu ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih

rozhodla

uplatnit v souladu s čl. X. odst. 5 "Práv a povinností příspěvkové organizace Majetková správa
Ostrava-Jih" náhradu škody ve výši 3.353,- Kč vůči  příspěvkové organizaci Majetková správa
Ostrava-Jih, se sídlem Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 66739331

3065/61  
27

Výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší, zaslání výstrahy

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) Y. D.

Š. P., Čujkovova 32, č. b. 15
H. J., Horymírova 14, č. b. 7

2) Mgr. R. P.

D. A., P. Lumumby 18, č. b. 13

II.

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

N. B.,Jugoslávská 26, č. b. 51
G. D., Mládeže 12, č. b. 3

III.

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 JUDr. M. K., dle důvodové zprávy

M. J., Čujkovova 31, č. b. 96

3066/61  
28

Zplnomocnění

Rada městského obvodu

bere na vědomí

udělení plné moci zaměstnanci statutárního města Ostravy, zařazeného do Úřadu městského
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obvodu Ostrava-Jih, odboru bytového a ostatního hospodářství paní Ing.  Ivaně Chlumecké v
rozsahu přílohy č. 1

3067/61  
29

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Krasnoarmějců 26 A v
Ostravě- Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku nebytového prostoru v objektu na ul. Krasnoarmějců 26 A v Ostravě-
Zábřehu, za účelem provozování sportovních, kulturních a volnočasových aktivit dětí a mládeže:

- 1. PP o výměře 192,57 m2 - technické zázemí pro sportovní klub - sklady, prádelna a kanceláře

- 1. NP o výměře 321,60 m2 - zázemí šaten pro sportovce

- 2. NP o výměře 332,82 m2 - universálně využitelné prostory pro kulturní a zájmové volnočasové
aktivity

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,bez stanovení minimální výše nájmu nebytových
prostor, dle důvodové zprávy

3068/61  
30

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Zlepšovatelů 32, 1+2, standard, č. b. 1
K. M., Zlepšovatelů 32, Ostrava-Hrabůvka

3069/61  
31

Žádost o znovuposouzení započtení nákladů v nájemném

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost nájemce Institut pro ženy, o.s., zastoupeného Ing. R. P., o znovuposouzení započtení
vynaložených nákladů za provedené stavební práce spojené se změnou účelu užívání pronajatého
nebytového prostoru na ul. Horní 1492/55, Ostrava - Hrabůvka do nájemného

trvá

na svém usnesení č. 2643/53 ze dne 23.8.2012 ve věci nezapočtení nákladů vynaložených
nájemcem Institut pro ženy, o.s., se sídlem Krmelín, Lyskova 564, zastoupeným Ing. R. P., IČ
22691006, za provedené stavební práce související se změnou účelu užívání pronajatých
nebytových prostor v objektu DS Horní 1492/55, Ostrava - Hrabůvka na coworkingové centrum
pro ženy v nájemném dle důvodové zprávy.

3070/61  
32

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu dle důvodové zprávy

1)
V. B.
Petruškova 16, Ostrava-Zábřeh

H. S.
Výškovická 172, Ostrava-Výškovice

2)
J. H.
Výškovická 157, Ostrava-Výškovice

K. F.
Petruškova 16, Ostrava-Zábřeh
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3071/61  
33

Informace o odhadní a vydražené ceně u prodeje byt. jednotek formou dražby

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o odhadních cenách a výsledku prodeje bytových jednotek formou veřejné dobrovolné
dražby dle zák. č. 26/2000 Sb., v platném znění, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí informaci o odhadních cenách a výsledku prodeje
bytových jednotek formou veřejné dobrovolné dražby dle zák. č. 26/2000  Sb., v platném znění,
dle důvodové zprávy

3072/61  
34

Pronájem pozemku - změna výměry a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Sologubova

Rada městského obvodu

rozhodla

a) s účinností od 1.1.2013 o snížení výměry pronájmu části pozemků p.p.č. 654/13 ostatní plocha,
zeleň a p.p.č. 654/14 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Sologubova, z 132 m2 na
72 m2 a uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nemovitosti  č. 7/014/601/10/Ulr. ze dne
16.11.2011, ve znění tohoto bodu usnesení

b) zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/13 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, za účelem užívání parkovacích stání, na dobu neurčitou s tříměsíčíní výpovědní lhůtou
takto:

- parkovací stání č. 6 o výměře 13,8 m2
- parkovací stání č. 7 o výměře 13,8 m2
- parkovací stání č. 8 o výměře 13,8 m2
- parkovací stání č. 9 o výměře 15,9 m2
- parkovací stání č. 11 o výměře 14,4 m2

3073/61  
35

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 854/9, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. U Nové
školy, paní M. I., bytem Čujkovova 2728/50a, Ostrava-Zábřeh;

2)    pozemek parc.č.st. 1687/7, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Skleníku, panu Z. G., bytem Mozartova 2049/4, Ostrava-Zábřeh;

3)    pozemek parc.č.st. 1691/7, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Skleníku, paní H. N., bytem Mozartova 2068/12, Ostrava-Zábřeh;

4)    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,
paní Ing. K. O., bytem Markova 2928/17, Ostrava-Zábřeh;

5)    ½ pozemku parc.č.st. 2957/13, zast. pl. o výměře 21 m2 a ½ pozemku parc.č.st. 2957/14,
zast. pl. o výměře 21 m2, oba pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu
Ing. Z. F., bytem Věšínova 2694/27, Ostrava-Zábřeh;

6)    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,
paní L. R., bytem Čs. Armády 1072, 735 81 Nový Bohumín;

7)    pozemek parc.č.st. 3744, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, paní J. D., Výškovická 2610/68, Ostrava-Zábřeh;

8)    pozemek parc.č.st. 3751, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny
paní I. V., bytem Moravská 1555/101, Ostrava-Hrabůvka;
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9)    pozemek parc.č.st. 4917, zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul.
Starobělská, panu Ing. Z. F., bytem Věšínova 2694/27, Ostrava-Zábřeh.

3074/61  
36

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části 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,  Společenství vlastníků Bogorodského 1701/14, IČ: 27783740, se sídlem
Bogorodského 1701/14, 70030 Ostrava - Zábřeh, za účelem vybudování balkonů k obytnému domu
s ročním nájmem ve výši 70,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3075/61  
37

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) pronajmout pozemek 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, manželům V. a PaedDr. M. M., bytem Zdeňka Bára 115/6, Ostrava - Dubina, za
účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

b) pronajmout pozemek 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, manželům J. a V. K., bytem Čujkovova 48, Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání
pozemku pod stavbou zahradní chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

3076/61  
38

Pronájem prostor v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout 2 prodejní stánky, každý o velikosti 9m2  v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na
ulici Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka, poz. parc. č. 468/1:
1) prodejní stánek č. 1 panu Ing. M. K., se sídlem Daliborova 423/19, Ostrava-Mariánské Hory, IČ
42973538, za účelem prodeje pečiva a nealkoholických nápojů, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou a s výší nájemného 10.000 Kč/m2/rok,
2) prodejní stánek č. 2 panu M. C., bytem Nádražní 64, Ostrava, IČ 73155462,  za účelem prodeje
tisku a tabákových výrobků, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného
3.000 Kč/m2/rok,

zrušuje

část svého usnesení č. 2836/57 ze dne 18.10.2012 týkají se zveřejnění záměru na pronájem dvou
vitrín v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka,

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku části stavby podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr.
Martínka, Ostrava-Hrabůvka, poz. parc. č. 468/1 v k.ú. Hrabůvka - dvou vitrín, každá o velikosti o
velikosti 2 m2 podlahové plochy a 6 m2 pohledové plochy, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za účelem užívání jako informační vitrína pro potřeby kulturních zařízení.

3077/61  
39

Souhlas s kácením stromů a keřů v souvislostí s realizací záměru „Modernizace kina LUNA“

Rada městského obvodu

vydává

souhlas s kácením 7 stromů a 2 keřů na pozemku poz. parc. č. 654/80, ostatní plocha v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ulice Patrice Lumumby, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih za podmínky zajištění náhradní výsadby v rámci akce „Modernizace
kina LUNA“ pro společnost Fuertes Development, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ
26893223
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zmocňuje

vyřízením tohoto kácení Ing. Josefa Broma, bytem Pustá Polom, Zahradní 410, IČ 41041356

3078/61  
40

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby stavbě přípojky NN v rámci stavby „Rodinný dům,
montovaný přístřešek pro auta a hospodářská kůlna – Ostrava – Zábřeh“ v délce cca  15 bm, pod
povrchem pozemků p.p.č. 1070 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1079/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih
a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 1070 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
za účelem umístění stavby přípojky NN v rámci stavby „Rodinný dům, montovaný přístřešek pro
auta a hospodářská kůlna – Ostrava – Zábřeh“ umístěné pod povrchem dotčených pozemků v
celkové délce 15  bm, pro pana Martina Fraita, bytem Věšínova 27, 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 přípojky NN
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky NN

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  přípojky NN  - panem
Martinem Fraitem, bytem Věšínova 27, 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

3079/61  
41

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní elektrické  kabelové  přípojky NN 0,4 kV
včetně  dvou pilířů a dvou rozpojovacích skříní na dotčených pozemcích v celkové délce 225  bm,
 na pozemcích st.p.č. 2987 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 3651 zastavěná plocha a nádvoří a
p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih
a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích  st.p.č. 2987 zastavěná plocha
a nádvoří, st.p.č. 3651 zastavěná plocha a nádvoří a p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  odzemní elektrické kabelové
přípojky NN 0,4 kV včetně dvou pilířů a dvou rozpojovacích skříní na dotčených pozemcích v
celkové délce 225  bm, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše, za úplatu 600,-
Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 1.000,- Kč bez DPH  za umístění pilíře nebo
rozpojovací skříně

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem stavby přípojky NN včetně
pilířů a rozpojovacích skříní - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných
povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací
odboru dopravy a KS, dle důvodové zprávy

3080/61  
42

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku k.ú.
Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní x V. Vlasákové

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „TRASA 6, etapa 2“ na pozemku parc.č.  121/1 ostatní
plocha-jiná plocha, v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ulic Horní x V.Vlasákové, který je v majetku
statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění sítě
elektronických komunikací (soubor optických a metalických kabelů)  přes parc.č. 121/1 v k.ú.
Dubina u Ostravy v celkové délce 207 bm a za podmínky, že realizace podzemního vedení sítě
elektronických komunikací pod komunikacemi bude provedena protlakem

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek parc.č. 121/1 ostatní plocha-jiná
plocha, v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ulic Horní x V.Vlasákové, který je v majetku statutárního
města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění sítě elektronických
komunikací (soubor optických a metalických kabelů) přes parc.č. 121/1 v k.ú. Dubina u Ostravy v
celkové délce 207 bm, pro pro společnost OVANET a.s., IČ: 25857568, se sídlem Ostrava – Přívoz,
Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 500 Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 600 Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání  stavby „sítě elektronických komunikací (soubor optických a metalických
kabelů)“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „sítě
elektronických komunikací (soubor optických a metalických kabelů)“

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností OVANET a.s., IČ: 25857568, se sídlem
Ostrava – Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o
zřízení úplatného věcného břemene č. 37/014/361/12/Dzi ze dne 27.8.2012 v rozsahu dle bodu 2
usnesení dle předloženého návrhu, za podmínky realizace podzemního vedení sítě elektronických
komunikací pod komunikacemi protlakem

3081/61  
43

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka, lokalita Jiřího Herolda

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „VOD2M-E0032_LO_T_OSHRD_OK“ na pozemku p.p.č.
371/13 ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Jiřího Herolda, který je v
majetku Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem nové
trasy sdělovacího vedení   společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. v celkové délce pokládky
optických trubek 17 bm.

rozhodla
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 o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 371/13 ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Jiřího Herolda, který je  v majetku Statutárního
města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem nové trasy sdělovacího vedení
v celkové délce  17 bm pro společnost Telefónica Czech Republik, a.s., IČ 60193336, se sídlem  Za
Brumovkou 266/2, 140 22 Praha 4, za úhradu ve výši  - 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 kabelu sdělovacího vedení

b) vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním staveb „VOD2M-
E0032_LO_T_OSHRD_OK“

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností Telefónica Czech Republik, a.s., IČ
60193336, se sídlem  Za Brumovkou 266/2, 140 22 Praha 4, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

3082/61  
44

Svěření stavby v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická

Rada městského obvodu

souhlasí

se svěřením stavby – komunikace, chodníky a parkovací stání na pozemku p.č. 275/25 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 4044 m2, k.ú. Hrabůvka do správy Městského obvodu
Ostrava – Jih dle důvodové zprávy.

3083/61  
45

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 793/314 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře
12 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě, za účelem zřízení a užívání  parkovacího stání
(N6), paní Mgr. M. T., bytem Na Výspě 7/654, 700 30 Ostrava - Výškovice, dle smlouvy  č.
7/014/502/11/Dzi ze dne 5.9.2011, dohodou dnem 31.12.2012, dle důvodové zprávy

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/279 ostatní plocha-jiná plocha o výměře
11 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě, za účelem užívání  parkovacího stání (N2), na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3084/61  
46

Ukončení nájmu parkovacího místa, zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č.354/14,
k.ú. Hrabůvka, ul.  Mitušova

Rada městského obvodu

rozhodla

a)
ukončit nájem parkovacího stání na části pozemku p.č. 354/14 ostatní plocha, zeleň, k.ú.
Hrabůvka, o velikosti 12 m2 nájemci  Bc. A. Z., bytem Mitušova 65, Ostrava –Hrabůvka dohodou
ke dni 31.12.2012.

b)
zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.č. 354/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v
k.ú. Hrabůvka,  ul. Mitušova , v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání  pro osobní motorové vozidlo, za cenu
45 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

3085/61  
47

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

Rada městského obvodu
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rozhodla

a)  o ukončení pronájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2
ostatní plocha, dráha  o celkové výměře 120 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná, panu R. K., bytem Středoškolská 8, Ostrava – Zábřeh, a to  na základě Smlouvy o nájmu
nemovitosti č.7/014/1724/08/Ulr,  za účelem užívání zahrádky, dohodou dnem 31.12.2012

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

3086/61  
48

Ukončení pronájmu částí pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu 3 částí pozemku parc.č. 793/314 ostatní plocha-ostatní komunikace,  v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeného
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem zřízení a užívání  3 parkovacích stání, dohodou dnem
31.12.2012, dle důvodové zprávy

- parkovací stání (N5) o výměře 12,00 m2, panu M. B., bytem Na Výspě 5/653, 700 30 Ostrava -
Výškovice, dle smlouvy  č. 7/014/507/11/Dzi ze dne 25.8.2011
- parkovací stání (N7)  o výměře 12,50 m2, paní Ing. H. H., bytem Pstruží 263, 739 11 okr. Frýdek
- Místek, dle smlouvy  č. 7/014/505/11/Dzi ze dne 5.9.2011
- parkovací stání (N3)  o výměře 14,50 m2, paní V. V., bytem Na Výspě 5/653, 700 30 Ostrava -
Výškovice, dle smlouvy  č. 7/014/504/11/Dzi ze dne 5.9.2011

3087/61  
49

Úprava smlouvy o nájmu nemovitosti a smlouvy o právu provést stavbu č.7/014/262/10/Gál

Rada městského obvodu

souhlasí

s úpravou čl. VIII. bod 1d) Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/262/10/Gál ze dne 16.6.2011
uzavřené  s paní Emilii Vaňkovou,  bytem Oráčova 1327/3 , Ostrava – Hrabůvka, za účelem zřízení
a užívání parkovacího stání  na části pozemku p.č. 435/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 12 m2 v
k.ú. Hrabůvka prodloužením doby o 6 měsíců,  formou uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě,
dle důvodové zprávy

3088/61  
50

Výsledek šetření komise pro bezpečnost a prevenci kriminality ve věci provozování
restauračního zařízení  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zprávu komise pro bezpečnost a prevenci kriminiality  - "Vyhodnocení stížnosti občana na
restauraci a letní zahradu Hospůdky u Avionu“

3089/61  
51

Změna účelu užívání stánku na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se  změnou účelu užívání části pozemku p.p.č. 757/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře
10 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, pronajatého společnosti PNS Grosso s.r.o., IČ: 48592153, divize
Ostrava, se sídlem Výškovická 2977/25, Ostrava - Zábřeh, na základě Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/544/06 ze dne 15.5.2007, z účelu provozování stávajícího stánku  rychlého
občerstvení bez výroby, včetně doplňkového sortimentu, bez prodeje alkoholických nápojů na
stánek s prodejem drobného nepotravinářského zboží bez prodeje alkoholických nápojů

a

rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/544/06 ze dne 15.5.2007,  ve znění
tohoto usnesení
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3090/61  
52

Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č. 793/1 ostatní plocha–zeleň, odděleného
geometrickým plánem č. 937-8/2012 ze dne 2.11.2012, s novým označením jako pozemek parc.č.
793/410 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 33 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-
svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.  Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova, za účelem
ucelení vlastnictví k nemovitostem ve vlastnictví žadatele – pozemek zastavěný zadním vstupem
do bytovému domu

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zveřejnit záměr prodeje výše uvedené části pozemku, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova, za podmínky předchozího souhlasu rady města

3091/61  
53

Zveřejnění záměru na prodej částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní x
Výškovická

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej částí pozemků parc.č. 793/180 ostatní plocha-manipulační plocha
a parc.č. 793/281 ostatní plocha-zeleň o výměře 380 m2, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy-svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.  Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní x
Výškovická, za účelem ucelení vlastnictví k nemovitostem ve vlastnictví žadatele – přilehlé části
pozemků u restaurace Racek

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k záměru prodeje výše uvedených
částí pozemků, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní x Lumírova

3092/61  
54

Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Oráčova

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.p.č. 433/4 ostatní plocha, jiná plocha a části
pozemku p.p.č. 982 ostatní plocha, jiná plocha, celkem o velikosti 2x30m2 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Oráčova , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih, za
účelem   užívání  plochy pro zřízení venkovního výtahu k budově na parc. č. st. 2198, a za účelem
výstavby okrasných jehličnatých stromků jako pohledovou a zvukovou bariéru od komunikace.

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje dotčených pozemků a
požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci prodeje dočených pozemků

3093/61  
55

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 13 m2 v
k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému
obvodu Ostrava – Jih, za účelem  užívání  parkovacího stání č. 21 pro parkování osobního
motorového vozidla na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

3094/61  
56

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

Rada městského obvodu

rozhodla
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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. 1987/5, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Kpt.
Vajdy;
2)    pozemek parc.č.st. 1988/8, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Kpt.
Vajdy;
3)    pozemek parc.č.st. 2629, zast. pl. o výměře 18 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny.

3095/61  
57

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.  6025/1 zastavěná plocha o výměře 1  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

3096/61  
58

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků p.p.č. 150/2 ostatní plocha, manipulační plocha a p.p.č.
1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 51 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřené  Městskému obvodu Ostrava –
Jih, za účelem zřízení a užívání příjezdu k parkovišti, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

3097/61  
59

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy – svěřené  Městskému obvodu Ostrava – Jih, a to pozemku p.p.č.
287/42 ostatní plocha o výměře 494 m2 za účelem zřízení a užívání parkoviště a část pozemku
p.p.č. 287/29 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 za účelem zřízení a užívání příjezdu k
parkovišti, vše na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3098/61  
60

Návrh na vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Základní školy Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 27, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
v celkové výši Kč 39.154,80 dle  předloženého materiálu.

3099/61  
61

Ocenění dětí a mládeže za úspěšnou reprezentaci obvodu a občanů pracujících s dětmi a mládeží

Rada městského obvodu

rozhodla

o ocenění 8 občanů u příležitosti Ocenění úspěchů dětí a mládeže v zájmových aktivitách a sportu a
pracovníků s dětmi a mládeží dle důvodové zprávy předloženého materiálu

3100/61  
62

Oznámení vyhlášení volného dne  v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery
20, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

projednala
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vyhlášení volného dne  pro žáky v Základní škole a mateřské škole Ostarava-Hrabůvka, A.Kučery
20, příspěvkové organizaci a Základní škole Ostrava-Hrabůvka,  Provaznická 64, příspěvkové
organizaci,   které je v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle důvodové
zprávy

3101/61  
63

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 1 100,- Kč od fa. Vlček na hračky pro děti ŠD

Základní škola a mateřská škola MUDr. E. Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace
-věcný dar v hodnotě 4 790,- Kč od SRPŠ při ZŠ MUDr. E. Lukášové Ostrava -Hrabůvka 2 ks židle,
1 stůl pro klubovnu ZŠ

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 5 000,- Kč od fa. REPOS TECHNIK Ostrava na hračky pro děti MŠ
-finanční dar ve výši 2 100,- Kč od fa. Vlček na hračky pro děti MŠ

Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 5 000,- Kč od fa. M. Bakery na hračky pro děti MŠ
-finanční dar ve výši 2 000,- Kč od Ing. R. Cilného na hračky pro děti MŠ

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 5 000,- Kč od fa. Elektro Vajdík na hračky pro děti MŠ
-finanční dar ve výši 5 000,- Kč od fa. Truhlářství Richter na hračky pro děti MŠ
-finanční dar ve výši 3 200,- Kč od fa. Vlček na hračky pro děti MŠ

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 5 000,- Kč od fa. Vlček na hračky pro děti MŠ

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 20 000,- Kč od fa. K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava-Přívoz na učební pomůcky pro
žáky školy

Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 127 440,- Kč od Nadačního fondu EVRAZ na projekt "Počítač je náš kamarád"
-finanční dar ve výši 1 700,- Kč od fa. Vlček na hračky pro děti MŠ.

3102/61  
64

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, Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkové organizaci, Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizaci, Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci a
Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč
598.442,00 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

3103/61  
65

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím,
které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho
působnosti ve školství a kultuře", v části sedmé , čl.1, bodu 1. pro Základní školu a mateřskou
školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového
řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb na zajištění školy v přírodě pro žáky a děti
základní a mateřské školy  v II. poletí školního roku 2012/2013 v předpokládané výši 930.000,-Kč
bez DPH
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3104/61  
66

Ukončení nájmu bytu dohodou a pronájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

V. T. a E. T., Slezská 16, č. b. 4

II.

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

Slezská 16, 1+1, standard, č. b. 4
G. B., Senovážná 2110/3, Ostrava-Moravská Ostrava

3105/61  
67P

Časový postup ředitele základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

časový postup ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20,
příspěvkové organizace, který je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném
znění a v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě v platném znění

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu platového výměru.

3106/61  
68P

Rekonstrukce bytového domu ul Zlepšovatelů č. 6, 8, 10, 12, Ostrava Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dohodu se zhotovitelem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. o změně termínu předání staveniště dle čl. V
odst.1 smlouvy o dílo č. 4/034/34/2012 na březen 2013.

3107/61  
69P

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dohodu se zhotovitelem SV UNIPS, s.r.o. o změně termínu předání staveniště dle čl. V. odst. 1
smlouvy o dílo č. 4/034/033/2012

3108/61  
70P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - projekt "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.
etapa, Edisonova 17“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 69.12 k poskytnutí služeb -
projektu  „Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 17“ 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:
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1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
2. Ing. Pavel Planka, 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 69.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 01. 2013

3109/61  
71P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 59.12 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. Ing. Ivana Chlumecká, 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 59.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
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Termín: 31. 01. 2013

3110/61  
72P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Rekonstrukce domu Jubilejní 13-15-17 a Jubilejní 16, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- STAVO-ČESTAV, s.r.o., Jarošova 31, 736 01 Havířov-Šumbark, IČ: 64085236,
- Sdružení OKDC - SIZO Hrabůvka složeného z O.K.D.C. mont s.r.o., Pavlovova 40, 700 30
Ostrava-Jih, IČ: 25385747 a Stavitelství SIZO s.r.o., Píšť 592, 747 18 Píšť, pobočka Axmanova
305/5, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ: 26840359,
- Rybka - stavby a služby, s.r.o., Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře, IČ: 27820327,
- VAPES CE s.r.o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, IČ: 25888595,
- KONE STAVBY s.r.o., Těšínská 142, 735 14 Orlová-Poruba, IČ: 28633113, a
- EKOFAS spol. s r.o., Tavičská 7, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 60321661,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu, a to z obou dílčích částí této
veřejné zakázky

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 51.12
na provedení stavebních prací  "Rekonstrukce domu Jubilejní 13-15-17 a Jubilejní 16, Ostrava-
Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

u dílčí části I. - Rekonstrukce domu Jubilejní 13-15-17, Ostrava-Hrabůvka
- SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrva-Svinov, IČ: 48391204, za nabídkovou
cenu:

Kč 4.788.826,00 bez DPH a lhůtu realizace 5,85 kalendářních týdnů,

- 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 4.795.649,10 bez DPH a lhůtu realizace 8 kalendářních týdnů,

- jako třetím v pořadí s uchazečem Stavby COMPLET Technologic s.r.o., se sídlem Na Jánské
1869/56, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28627156, za nabídkovou cenu:

Kč 4.526.561,20 bez DPH a lhůtu realizace 12 kalendářních týdnů,

u dílčí části II. - Rekonstrukce domu Jubilejní 16, Ostrava-Hrabůvka
- SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrva-Svinov, IČ: 48391204, za nabídkovou
cenu:

Kč 1.301.843,00 bez DPH a lhůtu realizace 3,5 kalendářních týdnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61
Třinec, IČ: 28618891, za nabídkovou cenu:

Kč 1.338.511,00 bez DPH a lhůtu realizace 4 kalendářní týdny,

- jako třetím v pořadí s uchazečem MH-STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, 700 30  Ostrava-
Zábřeh, IČ: 27776506, za nabídkovou cenu:

Kč 1.372.197,00 bez DPH a lhůtu realizace 4 kalendářní týdny

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 51.12

Termín: 28. 02. 2013

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrhy smluv o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce domu Jubilejní 13-15-17 a Jubilejní 16, Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 04. 01. 2013
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Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrhy smluv o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce domu Jubilejní 13-15-17 a Jubilejní 16, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 11. 01. 2013

3111/61  
73

Dodatek ke smlouvě o dílo "Údržba povrchu cyklostezky ulice Podhájí - Vl. Vlasákové"

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/031/021/12 se zhotovitelm PARKSERVIS Mareš
s.r.o.

zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku č. 1

3112/61  
74

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5169 o 130 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 130 tis. Kč

3113/61  
75

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Horymírova 100, tj.  navýšení o 199 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 30 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 169 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 381 o 30 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 381 o 169 tis. Kč

3114/61  
OR

Změna termínu zasedání zastupitelstva městského obvodu

Rada městského obvodu

mění

termín zasedání zastupitelstva ze dne 7. 2. 2013 na den 14. 2. 2013
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