
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 65. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 31. 1. 2013 09:00

(usn. č. 3185/65 - usn. č. 3236/65)

1



Přehled usnesení 65. schůze Rady městského obvodu, ze dne 31. 1. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3185/65 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3186/65 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3187/65 3. Aktualizace pojistných smluv s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3188/65 4. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3189/65 5. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3190/65 6. Vyhodnocení plánu následných  veřejnosprávních kontrol na místě, provedených v roce 2012 (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

3191/65 7. Dodatky ke smlouvám z důvodu novely zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění podějších
předpisů. (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3192/65 8. Podání - petice k možné výstavbě dětského hřiště (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3193/65 9. Smlouvy a dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3194/65 10. Vyhodnocení vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.-31.12.2012 (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

3195/65 11. Prominutí poplatku z prodlení (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3196/65 12. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3197/65 13. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3198/65 14. Ukončení nájemního vztahu v krytém stání výpovědí (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3199/65 15. Souhlas s realizací projektu na pozemku parc.č. 73/47 v k.ú. Dubina u Ostravy (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3200/65 16. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x
Tylova (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3201/65 17. Výpůjčka prostor v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

3202/65 18. Záměr na prodej pozemků p.p.č. 478/5 a parc.č. st. 83 v k.ú. Hrabůvka (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3203/65 19. Zveřejnění záměru na pronájem a následný prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3204/65 20. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

3205/65 21. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická x Jičínská (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

3206/65 22. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3207/65 23. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Politických vězňů x  Česká x Závodní (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3208/65 25. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/u/032/57/2006 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3209/65 26. Dodatek č.6 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 7.2.2007 (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

3210/65 27. Dodatek ke Smlouvě o dodávce tepla, teplé vody, elektřiny a studené vody ze dne 20.6.2002 (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

3211/65 28. Prominutí nájemného z důvodu stavebních prací v objektu na ul.Aviatiků 462, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

3212/65 29. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3213/65 30. Pronájem bytů výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3214/65 31. Pronájem části nebytových prostor v objektu na ul. 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

3215/65 32. Pronájem části nebytových prostor v objektu Sportovního centra Dubina, ul. Horní 81, Ostrava-Dubina (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

3216/65 33. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím (po uplynutí) sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

3217/65 34. Zánik nájmu bytu dohodou, podání výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší, uzavření smlouvy o ubytování
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3218/65 35. Započtení vynaložených nákladů za provedené stavební práce spojené se změnou účelu užívání pronajatého
nebytového prostoru  na ul. Čujkovova 1711/13, Ostrava-Zábřeh (Ing. Radim Lauko, místostarosta)
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3219/65 36. Žádosti o schválení výměny bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3220/65 37. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3221/65 38. Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za II. pololetí roku 2012 (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

3222/65 39. Uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3223/65 40. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3224/65 41. Úprava "Zásad pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního
příplatku a odměn ředitelům příspěvkových
organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih" (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3225/65 42. Změna hodnot movitého majetku svěřeného k hospodaření  a změna úplného znění přílohy č. 3  ke zřizovací
listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

3226/65 43P. Změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3227/65 44P. Veřejná zakázka ,,Výměna výplní otvorů objektu Aviatiků 462, Ostrava-Hrabůvka" (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

3228/65 45P. Informace o veřejných  zakázkách  za rok 2012 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

3229/65 46P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II. Zásad) - Výměna stoupaček SV, TV, Ci a kanalizace v objektu DPS Horymírova 3054/121,
Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3230/65 47P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV. čtvrtl.
2012 ZŠ a MŠ, p.o., MSOJ p.o. a odboru investičního (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

3231/65 48P. Výběr nejvhodnější nabídky  (dle z. č.137/2006 Sb.) GO – výměna výtahů: V. Jiříkovského 31,33,35,37,
Ostrava-Dubina, B. Václavka 19,21, Ostrava-Bělský Les, V. Vlasákové 19,21, Ostrava-Bělský Les a Plzeňská
10, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3232/65 49P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, dům
Edisonova 23 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3233/65 50P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
části III. Zásad) - „EKOTERMO – Ostrava Jih 2. část (projekt A)“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

3234/65 51P. Výzva politickým klubům při Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih,  k předložení nových zájemců do
seznamu pro jmenování členů hotnotících komisí (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

3235/65 OR Návrh na obecně závaznou vyhlášku (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3236/65 OR Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani"Vlajka pro Tibet" (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

staženo 24. Pronájem prostor v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)
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3185/65  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 580 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2012)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1046, UZ 11 o 580 tis. Kč

3186/65  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 20 000 tis. Kč (zapojení Vypořádacího fondu FRB)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1064, UZ 3 o 20 000 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

3187/65  
3

Aktualizace pojistných smluv s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě důvodové zprávy o aktualizaci pojistných smluv s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. a to
formou dodatku č. 5 ke smlouvě č. 0012399701 na pojištění majetku Statutárního města Ostravy,
svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, dodatku č. 3 k flotilové smlouvě č. 0012403989 na havarijní
pojištění vozidel a dodatku č. 3 k flotilové smlouvě č. 3105213775 pro pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidel.
zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava - Jih k podpisu dodatků k pojistným smlouvám č.
0012399701, 0012403989 a 3105213775 s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.,
ukládá

Ing. Jarmile Rennerové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
připravit návrhy dodatků k aktualizovaným pojistným smlouvám s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.,
ukládá

odboru právnímu
prověřit návrhy dodatků k aktualizovaným pojistným smlouvám s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. a
předložit je k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava - Jih.

3188/65  
4

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 9
H. P., Družební 576, Ostrava-Krásné Pole

3189/65  
5

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 01.10.2012 do 31.12.2012

3190/65  
6

Vyhodnocení plánu následných  veřejnosprávních kontrol na místě, provedených v roce 2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Vyhodnocení plánu následných veřejnosprávních kontrol na místě, provedených v roce 2012 zaměstnanci
referátu kontroly oddělení kontroly a interního auditu městského obvodu Ostrava-Jih.

3191/65  
7

Dodatky ke smlouvám z důvodu novely zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve
znění podějších předpisů.

Rada městského obvodu
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bere na vědomí

seznam smluv, ke kterým budou z důvodu novely zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, uzavřeny dodatky zahrnující změny sazby daně.
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrhy dodatků smluv zahrnující změny sazby daně dle novely zákona č. 235/2004 Sb.
Termín: 15. 02. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrhy dodatků smluv zahrnující změny sazby daně dle novely zákona č. 235/2004 Sb. a předat je
k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 22. 02. 2013

3192/65  
8

Podání - petice k možné výstavbě dětského hřiště

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podání - petici ve věci možné výstavby dětského hřiště v lokalitě Starého Zábřehu dle důvodové zprávy.
Petenty zastupuje Ing.J. W., bytem Dolní 73, Ostrava-Zábřeh.

3193/65  
9

Smlouvy a dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled počtu uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v
Ostravě-Zábřehu, ul. U Studia za období červenec-prosinec  2012.

3194/65  
10

Vyhodnocení vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.-31.12.2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.-31.12.2012

3195/65  
11

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku paní K. Š. ve výši 148.163,-- Kč a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu paní Kateřině Šrámkové poplatek z prodlení ve výši 148.163,-- prominout.

3196/65  
12

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 38, PP na ul. B.Četyny panu P. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 74, NP na ul. Vl. Vlasákové paní P. S. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

3)pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 33, box č. 54, NP na ul. Vl. Vlasákové panu O. S. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

3197/65  
13

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 24, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. K.,
- PO 32, box č. 34, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan K. K., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 20, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce paní J. P., dle důvodové zprávy,

3)
zveřejnit záměr na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.
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3198/65  
14

Ukončení nájemního vztahu v krytém stání výpovědí

Rada městského obvodu

rozhodla

- ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v PO 33, box č. 24, PP  na ul. Vl. Vlasákové,
Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. P., dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v krytém stání v PO 33, box č. 24, PP na ul. Vl. Vlasákové,
Ostrava - Bělský Les na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč
měsíčně vč. DPH.

3199/65  
15

Souhlas s realizací projektu na pozemku parc.č. 73/47 v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním stavby a realizací projektu Softballem na sídlišti ke sportovní radosti v programu
Sídliště žije, pořádanou Nadací OKD, na pozemku parc.č. 73/47 v k.ú. Dubina u Ostravy, na vlastní náklady
občanského sdružení Softbalový klub Slávie Ostravská univerzita, se sídlem Norberta-Frýda 153/14,
Ostrava-Dubina, v rozsahu dle důvodové zprávy,
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku parc.č. 73/47, ostatní plocha o výměře 12.010 m2 v k.ú. Dubina u
Ostravy za účelem pořádání sportovních aktivit softballového klubu a provedení obnovy stávajícího vybavení
hřiště,
žádá

Radu města Ostravy o vydání předběžného souhlasu k uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 15 let na
pronájem pozemku parc.č. 73/47, ostatní plocha o výměře 12.010 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy za účelem
pořádání sportovních aktivit softballového klubu a provedení obnovy stávajícího vybavení hřiště.

3200/65  
16

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  o ukončení pronájmu částí pozemku p.p.č. 623/81 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 6,5 m2   v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Tylova, paní S. H., IČ  73297976, bytem Jugoslávská 31, Ostrava –
Zábřeh,  a to  na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č.2/a/014/348/04 ze dne 30.4.2004,  za účelem
provozování stávajícího stánku PNS s prodejem tisku, tabákových výrobků a doplňkového zboží, dohodou
dnem 28.2.2013

b)  zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 623/81 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 6,5 m2  
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Tylova, za účelem provozování stávajícího stánku PNS s
prodejem tisku, tabákových výrobků a doplňkového zboží, bez prodeje alkoholických nápojů, na dobu
neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

3201/65  
17

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

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit dvě vitríny, každá o velikosti 2 m2 podlahové plochy a 6 m2 pohledové plochy nacházející se v
podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka, poz. parc. č. 468/1:,
1) vitrínu č. 1 Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci, se sídlem Dr. Martínka 1439/4,
Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání jako informační
vitrína,
2) vitrínu č. 2 společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, Ostrava-
Zábřeh, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání jako informační vitrína.

3202/65  
18

Záměr na prodej pozemků p.p.č. 478/5 a parc.č. st. 83 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

v souladu s čl. 6, odst. (3), písm. b) Statutu města Ostravy a zákonem č.  128/2000 Sb., o obcích, se
zveřejněním záměru na prodej pozemků p.p.č. 478/5, ostatní plocha o výměře 83 m2 a parc.č. st. 83,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 436 m2 vše v k.ú. Hrabůvka,
doporučuje

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

3203/65  
19

Zveřejnění záměru na pronájem a následný prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova x Rudná

Rada městského obvodu

rozhodla
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zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 185 m2 v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem byvudování oplocení, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s ročním
nájmem ve výši 70,- Kč/m2

a
souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej  části pozemku p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře max.
 520 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k nemovitostem

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 608/2
ostatní plocha, jiná plocha o výměře max. 520 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k
nemovitostem a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej

3204/65  
20

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/292 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 203 m2
(27 m x 7,5 m), v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání zahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

3205/65  
21

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická x
Jičínská

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č.  740/51 ostatní plocha – zeleň o výměře 10 m2, v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická x Jičínská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem provozování novinového stánku

3206/65  
22

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 1922, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita U Nové školy;
2)    pozemek parc.č.st. 2556, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;

3207/65  
23

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a Smlouva o právu provést stavbu na
pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Politických vězňů x  Česká x Závodní

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 566/139 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 566/143 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1028/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Politických vězňů x Česká x Závodní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění telekomunikační stavby pod názvem
„88-12-044 – Napojení OS437, Politických vězňů, kolokace, Ostrava“ v délce cca 210 bm  pod povrchem
dotčených pozemků

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na  pozemky p.p.č. 566/139 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 566/143 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1028/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění telekomunikační stavby pod názvem „88-12-044 – Napojení OS437,
Politických vězňů, kolokace, Ostrava“ v délce cca 210 bm  pod povrchem dotčených pozemků,  pro
společnostGTS Czech s.r.o., IČ 28492170, se sídlem Praha 3, Žižkov, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00,
za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč bez DPH v ostatní ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání  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
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a
souhlasí

souhlasí do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem telekomunikační stavby  -  společností GTS
Czech s.r.o., IČ 28492170, se sídlem Praha 3, Žižkov, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, 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

3208/65  
25

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/u/032/57/2006

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/u/032/57/2006 ze dne 15.3.2006 se společností TRIMR s.r.o.,
Sokola Tůmy č. 1536/5, Ostrava - Mariánské Hory, IČ 14616238 dle důvodové zprávy.
zmocňuje

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

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/u/032/57/2006 uzavřeného se společností TRIMR s.r.o.,
Sokola Tůmy č. 1536/5, Ostrava - Mariánské Hory, IČ 14616238.
Termín: 05. 02. 2013
Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3/u/032/57/2006 a předložit jej k podpisu starostovi městského
obvodu Mgr. Karlu Sibinskému.
Termín: 15. 02. 2013

3209/65  
26

Dodatek č.6 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 7.2.2007

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dodatku č.6 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 7.2.2007 s
dodavatelem Dalkia Česká republika a.s., 28.října 3337/7, PSČ 709 74 Ostrava, IČ 45193410 na odběrném
místě U Výtopny 9900, Ostrava - Zábřeh (hala Korýtko).
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr.Karla Sibinského k podpisu dodatku č.6 ke Smlouvě o sdružených službách
dodávky elektřiny.

3210/65  
27

Dodatek ke Smlouvě o dodávce tepla, teplé vody, elektřiny a studené vody ze dne 20.6.2002

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dodávce tepla, teplé vody, elektřiny a studené vody ze dne 20.6.2002 s
dodavatelem ArcelorMittal a.s. Ostrava, Vratimovská 689, PSČ 707 02 Ostrava - Kunčice, IČ 45193258 na
odběrném místě Plzeňská 16, Ostrava - Zábřeh dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku ke Smlouvě o dodávce tepla, teplé
vody, elektřiny a studené vody.

3211/65  
28

Prominutí nájemného z důvodu stavebních prací v objektu na ul.Aviatiků 462, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí nájemného z nebytových prostor v objektu na ul.Aviatiků 462, Ostrava-Hrabůvka, nájemci
Základní škola logopedická s. r. o., se sídlem Paskovská 65/92, 720 00  Ostrava-Hrabová, IČ: 25369474  z
důvodu výměny oken a dveří v objektu  za období 26.11. - 07.12.2012  v celkové  výši 1.937,- Kč, dle
důvodové zprávy

3212/65  
29

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení panu Michalu Litvíkovi a paní M. L., za byt na ul. V. Vlasákové 968/6,
Ostrava-Bělský Les, ve výši 95% z částky 19.407 Kč, tj. 18.437 Kč, dle důvodové zprávy

3213/65  
30

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Jubilejní 59, 1+1, standard, č. b. 4
T. L., Averinova 6

V. Košaře 3, 0+1, standard, č. b. 43
F. M., J. Maluchy 83

Jubilejní 66, 1+3, standard, č. b. 3
Ing. M. A., Nerudova 18, Nový Jičín

Oráčova 1, 1+1, standard, č. b. 43
K. L., J. Kotase 9

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 16
T. V., Kosmonautů 7

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 63
F. A., Čujkovova 23 a F. I., Čujkovova 23

Jubilejní 26, 1+2, standard, č. b. 2
M. D., Svornosti 24

Jubilejní 40, 1+3, standard, č. b. 1
K. V., Jubilejní 101 a K. A., Jubilejní 101

Dr. Šavrdy 11, 1+4, standard, č. b. 1
B. L., Chrjukinova 13 a B. V., Chrjukinova 13  

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 9
T. J., Alžírská 3, Ostrava-Poruba

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 21
Š. V., Škrobálkova 36, Ostrava-Kunčičky a Š. E., Škrobálkova 36, Ostrava-Kunčičky

B. Václavka 19, 1+2, standard, č. b. 19
H. J., Horní 3

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 19
S. H., B. Četyny 4

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 25
H. M., A. Kučery 17

Volgogradská 161, 1+2, standard, č. b. 1
R. T., P. Lumumby 12 a  Bc. R. M., Jižní 14

Jubilejní 29, 1+2, standard, č. b. 5
T. J., Tarnavova 9

M. Fialy 1, 1+3, standard, č. b. 6
H. M., J. Herolda 6

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 1
H. L., Horní 3

Jugoslávská 20, 1+3, standard, č. b. 24
P. V., Dolní Domaslavice 48, Frýdek Místek
rozhodla

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

II.

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

Zlepšovatelů 20, 1+2, standard, č. b. 6
H. M., Horní 3

Svornosti 37, 1+2, standard, č. b. 8
P. I., Jugoslávská 20
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

3214/65  
31

Pronájem části nebytových prostor v objektu na ul. 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu
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rozhodla

o pronájmu části  nebytových prostor v objektu na ul. 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice, a to v pavilonu
tělocvičny 1. N. P.:
- id. 1/2  vstupní chodby - společných prostor o výměře 4,95 m2
- sklad o výměře 18,90 m2
spol. DV hockey a. s., se sídlem 29. dubna 256/33, Ostrava-Výškovice, IČ: 28648498,  na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájemného 547.20 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy
zmocňuje

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

3215/65  
32

Pronájem části nebytových prostor v objektu Sportovního centra Dubina, ul. Horní 81, Ostrava-
Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části nebytového prostoru v objektu Sportovního centra Dubina, ul. Horní 81, Ostrava-Dubina, o
výměře 1m2, společnosti Coca-Cola HBC Česká republika s. r. o., se sídlem Českobrodská 1329, Praha -
Kyje, 198 00 Praha 98, IČ: 41189698, za účelem instalace nápojového automatu, na dobu neurčitou, s
tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájemného 500,- Kč/m2/měsíc bez DPH

3216/65  
33

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

B. E., Edisonova 84, č. b. 14
B. T., Tarnavova 6, č. b. 9
B. M., Čujkovova 32, č. b. 21
B. T., Vlasty Vlasákové 4, č. b. 8
B. S., Jubilejní 33, č. b. 5
B. Y., Čujkovova 17, č. b. 1
C. M., Edisonova 31, č. b. 1
C. A., Františka Formana 55, č. b. 21
Č. P., Jubilejní 65, č. b. 3
Č. E., Jubilejní 64, č. b. 3
D. K., Odborářská 70, č. b. 14
Ď. P., Zlepšovatelů 62, č. b. 3
F. Z. a F. Š., Svornosti 1, č. b. 1
F. M., Jedličkova 8, č. b. 1
F. Ž., Svornosti 43, č. b. 12
G. Š., Jugoslávská 20, č. b. 6
G. R. a G. I., Dr. Šavrdy 15, č. b. 6
G. L., Abramovova 10, č. b. 1
H. Z., Václava Jiřikovského 31, č. b. 11
H. I., Pavlovova 67, č. b. 33
H. J. a H. Z., Jubilejní 33, č. b. 1
H. L., Tarnavova 6, č. b. 11
H. P., Čujkovova 23, č. b. 54
Ch. M., Horymírova 125, č. b. 30
Ch. L. a Ch. H., Volgogradská 14, č. b. 3
K. P., Horymírova 4, č. b. 64
K. P., Jubilejní 44, č. b. 5
K. D., Horymírova 123, č. b. 18
K. V., Plzeňská 10, č. b. 21
K. M., Volgogradská 147, č. b. 9
K. M., Svornosti 16, č. b. 5
K. L., Václava Košaře 3, č. b. 5
K. J., Václava Košaře 4, č. b. 45
K. D., Čujkovova 5, č. b. 8
K. V., Čujkovova 23, č. b. 23
K. J., Jugoslávská 26, č. b. 60
K. L., Vlasty Vlasákové 15, č. b. 22
K. A., Jubilejní 33, č. b. 3
K. O. a K. R., Jana Škody 7, č. b. 20
K. T., Abramovova 18, č. b. 1
M. M., Bohumíra Četyny 2, č. b. 19
M. Z., Františka Formana 34, č. b. 3
M. B. a M. L., Bedřicha Václavka 19, č. b. 4
M. D., Abramovova 14, č. b. 8
M. M. a M. M., Volgogradská 18, č. b. 10
M. V., Václava Košaře 4, č. b. 53
N. I., Odborářská 70, č. b. 23
N. M., Jubilejní 31, č. b. 1
N. N., Čujkovova 31, č. b. 60
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O. M., Pavlovova 71, č. b. 33
P. L., Výškovická 153, č. b. 25
P. M., Tarnavova 8, č. b. 27
P. Ž., Výškovická 151, č. b. 77
P. Z. a P. J., Břenkova 7, č. b. 24
P. J., Odborářská 68, č. b. 9
P. R. a P. M., Edisonova 7, č. b. 7
P. L., Volgogradská 117, č. b. 11
P. V., Horymírova 4, č. b. 16
P. R., Jana Škody 4, č. b. 8
R. M., Zlepšovatelů 12, č. b. 4
S. P., Volgogradská 26, č. b. 2
S. D., Velflíkova 1, č. b. 5
Š. J., Pavlovova 71, č. b. 23
Š. J., Lumírova 7, č. b. 9
Š. J., Tarnavova 6, č. b. 24
T. H., Odborářská 70, č. b. 15
T. M., Horní 29, č. b. 25
U. Z., U Studia 1, č. b. 52
V. R. a V. V., Karpatská 20, č. b. 50
V. A., Václava Košaře 3, č. b. 20
V. J. a V. E., Jubiljení 33, č. b. 2
W. B. a W. M., Zlepšovatelů 30, č. b. 3
Z. I., Odborářská 70, č. b. 7
Z. M., Jubilejní 12, č. b. 3
Ž. M., Pavlovova 67, č. b. 10

 
II. o neuzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí sjednané doby určité a trvá na vyklizení bytu, dle
důvodové zprávy

B. O., Volgogradská 139, č. b. 7

III. o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu na dobu určitou - 12 měsíců, dle důvodové zprávy

D. K., V. Košaře 6

3217/65  
34

Zánik nájmu bytu dohodou, podání výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší, uzavření smlouvy
o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) Y. D.

S. L., Čujkovova 11, č. b. 5
Ch. L., Volgogradská 94, č. b. 11

2) JUDr. M. K.

S. L., Mňukova 24, č. b. 38
B. P., V. Košaře 1, č. b. 58
T. I., Čujkovova 31, č. b. 35

3) Mgr. R. P.

Z. Ž., Kischova 10, č. b. 6

II.

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 Yvetě Dvořákové, dle důvodové zprávy

L. H., Čujkovova 7, č. b. 4

III.

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

Ž. V., Břenkova 7 a Žadníková Danuše, Břenkova 7, č. b. 18
K. L., Čujkovova 32, č. b. 35

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

místnost č. 10 - L. M., Horní 3  
místnost č. 19 - H. H., Hasičská 1  
místnost č. 20 - S. Z., Dr. Martínka 45

3218/65  
35

Započtení vynaložených nákladů za provedené stavební práce spojené se změnou účelu užívání
pronajatého nebytového prostoru  na ul. Čujkovova 1711/13, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

započítat v nájemném náklady vynaložené nájemcem UNIKO NOVA s.r.o., se sídlem Čujkovova 1711/13,
Ostrava-Zábřeh, IČ 25834592, za provedené stavební práce související se změnou účelu užívání pronajatých
nebytových prostor umístěných v bytovém domě  Čujkovova 1711/13, Ostrava-Hrabůvka na prodejnu masa
a uzenin, v celkové výši 280 036,-Kč bez DPH.

3219/65  
36

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu dle důvodové zprávy

1)
A. K.
Výškovická 151, Ostrava-Výškovice

J. K.
Šalounová 37, Ostrava-Vítkovice

2)
P. U.
K. U.
Dr. Šavrdy 15, Ostrava-Bělský Les

J. J.
I. J.
Františka Formana 27, Ostrava-Dubina

3220/65  
37

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 45
K. V., Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 61
T. I., Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 71
M. L., Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh

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

Provaznická 32, 0+2, standard, č. b. 17
K. M., Provaznická 32, Ostrava-Hrabůvka

3221/65  
38

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za II. pololetí roku 2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí

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

plán práce jednotlivých komisí rady na I. pololetí roku 2013

3222/65  
39

Uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci

Rada městského obvodu

rozhodla
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uzavřít smlouvu o poskytování právní pomoci mezi statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih se sídlem Horní 791/3, Ostrava, PSČ 70030 jako klientem a Mgr. R. P., advokátkou, IČ
66256038, se sídlem 28. října 1837/25, Ostrava, PSČ 70200, jako advokátem, jejímž předmětem je
poskytnutí právní pomoci ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 73/2012 a věci
vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 55 C 283/2009, dle předloženého návrhu
zmocňuje

Mgr. R. P., advokátku, IČ 66256038, se sídlem 28. října 1837/25, Ostrava, PSČ 70200 k zastupování ve věci
vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 73/2012 a ve věci vedené u Okresního soudu v
Ostravě pod sp. zn. 55 C 283/2009
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu tohoto zmocnění.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
připravit návrh smlouvy o poskytování právní pomoci, jejímž předmětem je poskytnutí právní pomoci ve
věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 73/2012 a věci vedené u Okresního soudu v
Ostravě pod sp. zn. 55 C 283/2009 a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 08. 02. 2013

3223/65  
40

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

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 3 000,- Kč od firmy Vlček na hračky pro děti MŠ
-finanční dar ve výši 10 000,- Kč od Mgr. Davida Metelky Ostrava-Mariánské Hory na hračky pro děti MŠ

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 990,- Kč CD-ROM multilicence k výukovému programu "Český jazyk" od firmy
Pachner Praha 9

Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 27 640,- Kč regulace dvou košů pro minibasketbal v tělocvičně ZŠ od občanského
sdružení Basket Ostrava-Hrabová

Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, klegova 29, příspěvková
organizace
-věcný dar v hodnotě 38 720,- Kč kompletní dodávka mříží k zabezpečení zadního vstupu do školní jídelny
ZŠ  na ul. Klegova 29A od firmy KOVO KM machining Ostrava-Kunčice.

3224/65  
41

Úprava "Zásad pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a
specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových
organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu "Zásad pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního
příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih" s účinnosti od 1.1.2013.

3225/65  
42

Změna hodnot movitého majetku svěřeného k hospodaření  a změna úplného znění přílohy č. 3
 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

hodnoty  movitého majetku svěřeného k hospodaření vyčíslené ke dni 31.12.2012 níže uvedeným
příspěvkovým organizacím ve školství a kultuře, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
souhlasí

se změnou úplného znění  přílohy  č. 3 ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře,
jejichž zřizovatelem je  Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih k níže uvedeným
příspěvkovým organizacím:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové  Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
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Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu úplného znění přílohy č. 3  zřizovacích listin
příspěvkových organizací ve školství a kultuře  výše uvedených příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy.

3226/65  
43P

Změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

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

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

3227/65  
44P

Veřejná zakázka ,,Výměna výplní otvorů objektu Aviatiků 462, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

skutečnosti k uplatnění smluvní pokuty zhotoviteli KAVIS, spol.s.r.o. dle smlouvy o dílo č.4/032/197/12 na
realizaci veřejné zakázky ,,Výměna výplní otvorů objektu Aviatiků 462, Ostrava-Hrabůvka" dle důvodové
zprávy
rozhodla

uplatnit smluvní pokutu ve výši 36 960,- Kč dle smlouvy o dílo č. 4/032/197/12 na realizaci veřejné zakázky
,,Výměna výplní otvorů objektu Aviatiků 462, Ostrava-Hrabůvka", vůči zhotoviteli KAVIS,spol.s.r.o.
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
uplatnit smluvní pokutu vůči zhotoviteli  KAVIS,spol.s.r.o.
Termín: 15. 02. 2013

3228/65  
45P

Informace o veřejných  zakázkách  za rok 2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o vyhlášených 73 veřejných zakázek,  přesahujících limit  500 tisíc Kč  bez DPH,  za rok 2012 v
celkové předpokládané hodnotě 312 mil. Kč bez DPH, kde  finanční úspora činí  96,6 mil. Kč bez DPH, tedy
30 %, přičemž zadavatel obdržel  1 námitky  do zadávacích podmínek  VZ 55.12  Modernizace hlediště Kina
LUNA  a 1 námitky do výběru zhotovitele na veřejnou zakázku VZ  22.12 GO elektroinstalace v bytech
Volgogradská 14,16,18,20,22,24 Ostrava-Zábřeh, kterým nebylo vyhověno.

3229/65  
46P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - Výměna stoupaček SV, TV, Ci a kanalizace v objektu DPS
Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 06.13 k provedení stavebních prací
 „Výměna stoupaček SV, TV, Ci a kanalizace v objektu DPS Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh“ 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
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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. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
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 06.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 14. 03. 2013

3230/65  
47P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
IV. čtvrtl. 2012 ZŠ a MŠ, p.o., MSOJ p.o. a odboru investičního

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2012 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2012 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2012 Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2012 Majetkové správy Ostrava-Jih, příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2012 odboru investičního,
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

3231/65  
48P

Výběr nejvhodnější nabídky  (dle z. č.137/2006 Sb.) GO – výměna výtahů: V. Jiříkovského
31,33,35,37, Ostrava-Dubina, B. Václavka 19,21, Ostrava-Bělský Les, V. Vlasákové 19,21,
Ostrava-Bělský Les a Plzeňská 10, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

vylučuje

MSV Liberec, s.r.o.   Liberec 7, Kralická 79, PSČ 460 07, IČ 613 28 952 z  části 2, 3 a 4
CENOK - výtahy, a.s. ,Ostrava - Mar. Hory, Přemyslovců 13, PSČ 709 00, IČ 258 40 363 ze všech částí tj. 1
až 4
AZ VÝTAHY ČR s.r.o., Ostrava - Moravská Ostrava, Husova 1285/2, PSČ 702 00, IČ 262 89 563  všech částí
tj. 1 až 4
KONE a.s.  Praha 6, Lužná 716/2, PSČ 160 00, IČ 001 76 842 ze všech částí tj. 1 až 4
z důvodů uvedených  v důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění tohoto
přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 68.12 na provedení stavebních
prací  " GO – výměna výtahů: V. Jiříkovského 31, 33, 35, 37, Ostrava-Dubina, B. Václavka 19, 21, Ostrava-
Bělský Les, V. Vlasákové 19, 21, Ostrava-Bělský Les a Plzeňská 10, Ostrava-Zábřeh " a o uzavření smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem:

pro část 1.
EV - servis s. r. o., Ostrava-Martinov, Na Svobodě 3152, PSČ 723 00 , IČ  603 18 457   za nabídkovou cenu
ve výši  2 392 800  Kč  bez DPH,
- jako druhým v pořadí s uchazečem  LIFTCOMP  a.s.  Ostrava - Poruba, Záhumenní č.p. 2320/11,
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PSČ 708 00, IČ 253 85 968  za  nabídkovou cenu ve výši 2 612 000 Kč  bez DPH,
- jako třetím v pořadí s uchazečem MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o., Dolní Benešov, Vývoz č. 193,
PSČ 747 22, IČ 258 21 415 za  nabídkovou cenu ve výši  2 592 000  Kč  bez DPH,

pro část 2.
MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o., Dolní Benešov, Vývoz č. 193, PSČ 747 22, IČ 258 21 415 za
nabídkovou cenu ve výši  1 180 000   Kč  bez DPH,
- jako druhým v pořadí
EV - servis s. r. o., Ostrava-Martinov, Na Svobodě 3152, PSČ 723 00 , IČ  603 18 457   za nabídkovou cenu
ve výši  1 197 000  Kč  bez DPH,
- jako třetím  v pořadí s uchazečem  LIFTCOMP  a.s.  Ostrava - Poruba, Záhumenní č.p. 2320/11, PSČ 708
00, IČ 253 85 968  za  nabídkovou cenu ve výši 1 380 000 Kč  bez DPH,

pro část 3.
EV - servis s. r. o., Ostrava-Martinov, Na Svobodě 3152, PSČ 723 00 , IČ  603 18 457   za nabídkovou cenu
ve výši 1 197 000  Kč  bez DPH,
- jako druhým v pořadí
MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o., Dolní Benešov, Vývoz č. 193, PSČ 747 22, IČ 258 21 415 za
nabídkovou cenu ve výši 1 298 000   Kč  bez DPH,
- jako třetím  v pořadí s uchazečem  LIFTCOMP  a.s.  Ostrava - Poruba, Záhumenní č.p. 2320/11, PSČ 708
00, IČ 253 85 968  za  nabídkovou cenu ve výši 1 380 000 Kč  bez DP

pro část 4.
EV - servis s. r. o., Ostrava-Martinov, Na Svobodě 3152, PSČ 723 00 , IČ  603 18 457   za nabídkovou cenu
ve výši 588 000  Kč  bez DPH,
- jako druhým v pořadí
MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o., Dolní Benešov, Vývoz č. 193, PSČ 747 22, IČ 258 21 415 za
nabídkovou cenu ve výši 665 555   Kč  bez DPH,
- jako třetím  v pořadí s uchazečem  LIFTCOMP  a.s.  Ostrava - Poruba, Záhumenní č.p. 2320/11, PSČ 708
00, IČ 253 85 968  za  nabídkovou cenu ve výši 758 000 Kč  bez DPH
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 68.12
Termín: 28. 02. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky GO – výměna
výtahů: V. Jiříkovského 31, 33, 35, 37, Ostrava-Dubina, B. Václavka 19, 21, Ostrava-Bělský Les, V.
Vlasákové 19, 21, Ostrava-Bělský Les a Plzeňská 10, Ostrava-Zábřeh
Termín: 15. 02. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky GO – výměna
výtahů: V. Jiříkovského 31, 33, 35, 37, Ostrava-Dubina, B. Václavka 19, 21, Ostrava-Bělský Les, V.
Vlasákové 19, 21, Ostrava-Bělský Les a Plzeňská 10, Ostrava-Zábřeh  a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 20. 02. 2013

3232/65  
49P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-
Hrabůvce - VII. etapa, dům Edisonova 23

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- STAVO-ČESTAV s.r.o., se sídlem Jarošova 31, 736 01 Havířov-Šumbark, IČ: 64085236,
z důvodu uvedeného v předložené 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 72.12 na provedení stavebních
prací  "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, dům Edisonova 23"
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Stavos Stavba a.s., se sídlem U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 44739494, za nabídkovou
cenu:
Kč 6.678.297,15 bez DPH a lhůtu realizace 8 kalendářních týdnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem WELLCO Brno s.r.o., se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno, IČ: 25337009, za
nabídkovou cenu:
Kč 7.200.000,00 bez DPH a lhůtu realizace 6 kalendářních týdnů,

- 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 7.163.596,00 bez DPH a lhůtu realizace 9 kalendářních týdnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 72.12
Termín: 08. 04. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
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připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, dům Edisonova 23"
Termín: 28. 02. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, dům Edisonova 23" a předat jej k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 08. 03. 2013

3233/65  
50P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - „EKOTERMO – Ostrava Jih 2. část (projekt A)“

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce VZ 01.13 „EKOTERMO – Ostrava Jih 2. část
(projekt A)“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 01.13
Termín: 31. 03. 2013

3234/65  
51P

Výzva politickým klubům při Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih,  k předložení nových
zájemců do seznamu pro jmenování členů hotnotících komisí

Rada městského obvodu

rozhodla

vyzvat všechny politické kluby při Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih, k navržení nových
 zájemců do seznamu pro jmenování členů  do hodnotících komisí v souladu s § 74 odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  ve znění pozdějších předpisů, tedy s příslušnou odborností ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky, jejichž odbornosti jsou vyspecifikovány v dotazníku, jehož vzor včetně výzvy
jsou v příloze připojeny
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
vyzvat všechny politické kluby k doložení seznamu členů pro jejich jmenování do hodnotících komisí
Termín: 20. 03. 2013

3235/65  
OR

Návrh na obecně závaznou vyhlášku

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku,
ve variantě A předloženého návrhu

3236/65  
OR

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani"Vlajka pro Tibet"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis Občanského sdružení LUNGTA, týkající se žádosti o projednání připojení se k mezinárodní
kampani"Vlajka pro Tibet"
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout ve věci výše uvedené žádosti.
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení č. 3153/64 z 17.1.2013, opravené znění

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku poz.parc.č. 654/80 v k.ú. Zábřeh nad Odrou na ulici Výškovická, o velikosti 1 m2
za účelem umístění, realizace a provozování reklamního pylonu s logem společnosti TESCO  společnosti
FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 26893223, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájemného 2.000 Kč za 1 m2 pozemku za rok + DPH.
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