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Přehled usnesení 67. schůze Rady městského obvodu, ze dne 28. 2. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3271/67 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3272/67 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3273/67 3. Náhrada škody (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3274/67 4. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3275/67 5. Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2013 (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

3276/67 6. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3277/67 7. Ukončení projektu Modernizace hlediště Kina LUNA (František Dehner, místostarosta)

3278/67 8. REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" (František Dehner, místostarost

3279/67 9. Podání žádosti o dotaci z OPŽP (František Dehner, místostarosta)

3280/67 10. Změna organizačního řádu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

3281/67 11. Odpis pohledávky po zemřelém nájemci krytého stání (František Dehner, místostarosta)

3282/67 12. Odprodej majetku svěřeného MSOJ - vozidla Citroën Jumpy (František Dehner, místostarosta)

3283/67 13. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3284/67 14. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3285/67 15. Návrh na výpověď zprostředkovatelské smlouvy (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3286/67 16. Zakoupení zahradní traktorové travní sekačky pro Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh. (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

3287/67 17. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu, prevence
kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2013 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3288/67 18. Zveřejnění záměru na výpůjčku části pozemku u objektu na ulici Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3289/67 19. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3290/67 20. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3291/67 21. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 174,  Ostrava-Výškovice (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3292/67 22. Zrušení a zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú.Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3293/67 23. Výpůjčka prostor v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3294/67 24. Úprava nájemní smlouvy na pronájem hřiště u ZŠ Kosmonautů a zveřejnění záměru na výpůjčku přilehlých
pozemků (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3295/67 25. Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zajcevova
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3296/67 26. Stanovisko k prodeji části pozemku a zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Věšínova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3297/67 27. Stanovisko k nabytí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bedrnova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3298/67 28. Souhlas s umístěním nových domovních předávacích stanic ve školských objektech (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3299/67 29. Přechod práv a poviností k nájemním smlouvám na pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, k.ú. Výškovice u
Ostravy a k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3300/67 30. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Na Nivách (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3301/67 31. Pronájem části pozemku k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita V. Jiříkovského x E. Podgorného (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)
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3302/67 32. Pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.  J. Maluchy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3303/67 33. Pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  K Jezeru (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3304/67 34. Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3305/67 35. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3306/67 36. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře - 1 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3307/67 37. Výpůjčka pozemků za účelem zřízení a provozování parkovišť na ulici Provaznická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3308/67 38. Odpis pohledávek po zemřelých (František Dehner, místostarosta)

3309/67 39. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002 (František Dehner, místostarosta)

3310/67 40. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

3311/67 41. Pronájem bytů výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

3312/67 42. Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

3313/67 43. Smlouva o poskytnutí a přeúčtování spotřeby elektrické energie. (František Dehner, místostarosta)

3314/67 44. Snížení nájemného za pronájem garáže (František Dehner, místostarosta)

3315/67 45. Stavební úpravy pavilónu A v objektu Mjr.Nováka 34/1455, Ostrava-Hrabůvka (František Dehner,
místostarosta)

3316/67 46. Udělení souhlasu s vybudováním přístřešku u objektu na ul. Mitušova 4, Ostrava - Hrabůvka (František
Dehner, místostarosta)

3317/67 47. Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem (František Dehner, místostarosta)

3318/67 48. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím (po uplynutí) sjednané doby určité (František Dehner,
místostarosta)

3319/67 49. Výpůjčka nebytových prostor v objektu  na ul. Krasnoarmějců 26A, Ostrava-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

3320/67 50. Zajištění náhradního bytu, uzavření smlouvy o ubytování, pronájem bytu, podnájem bytu (František Dehner,
místostarosta)

3321/67 51. Zánik nájmu bytu dohodou, podání výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší, zaslání výstrahy (František
Dehner, místostarosta)

3322/67 52. Žádosti o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

3323/67 53. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

3324/67 54. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN)
(František Dehner, místostarosta)

3325/67 55. Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3326/67 56. Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 51. schůze rady, konané dne 12. 7. 2012
do 60. schůze rady, konané dne 22. 11. 2012 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3327/67 57. Revokace usnesení č. 3231/65  ze dne 31. 1. 2013 pro část 4. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

3328/67 58P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platn. znění a části
III. Zásad) - Komplexní zateplení domu, výměna oken, vstupních předních dveří a poštovních schránek, Vl.
Vlasákové 15, 17, Ostrava-Bělský Les (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

3329/67 59P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platn. znění a části
III. Zásad) - Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti, ul. Jubilejní 21, Velflíkova
7 a Slezská 16, k. ú. Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3330/67 60P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
a části III. Zásad) - Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti, ul. Slezská 11 a 13,
k. ú. Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3331/67 61P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 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)
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3332/67 62P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III. a IV.
čtvrtl. 2012 odboru bytového a ostatního hospodářství, a za IV. čtvrtletí roku 2012 ZŠ a MŠ, p.o. (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3333/67 63P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu B
části II. Zásad)  „Poskytování právních služeb v roce 2013“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

3334/67 64. Rozšíření účelu užívání nebytového prostoru v obytném domě na ul. Závodní 49, O.-Hrabůvka (František
Dehner, místostarosta)

3335/67 OR Návrh termínu zasedání zastupitelstva (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3336/67 OR Odvolání předsedy komunální komise (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3337/67 OR Poskytnutí  peněžitého daru městu Frenštát pod Radhoštěm (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3338/67 OR Odvolání a jmenování předsedy poradní komise pro akci  "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. Etapa"
(Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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3271/67  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 250 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2012)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, UZ 11, ORG 1052 o 250 tis. Kč

3272/67  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 430 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2012)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6121, UZ 11 o 1 430 tis. Kč

3273/67  
3

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o finanční odškodnění poškozené p. Marcely Drobné.

3274/67  
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 na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 81
T. J., bytem Kischova 8, Ostrava-Zábřeh

3275/67  
5

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální pé
2013

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2013
dle příloh předloženého materiálu
souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2013
dle příloh předloženého materiálu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

souhlasit s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace

3276/67  
6

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
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Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 4
Y. J., Mjr. Nováka 1267/27, Ostrava-Hrabůvka

3277/67  
7

Ukončení projektu Modernizace hlediště Kina LUNA

Rada městského obvodu

a souhlasí

s ukončením projektu Modernizace hlediště Kina LUNA a rozpuštění projektového týmu ve složení:

Ing. Jana Pěluchová
Ing. Sylva Sládečková
Ing. Dana Čechalová
Ing. Sylva kocurová
p. Petr Borovec

3278/67  
8

REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA"

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou v projektovém týmu u projektu REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISK
"ODRA", který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí takto:

Ing. Lenka Patrmanová  končí v projektovém týmu k 28.2.2013 (odchod na mateřskou dovolenou) a bude
nahrazena novým člen projektového týmu paní Kuzníkovou Martinou od 28.2.2013

3279/67  
9

Podání žádosti o dotaci z OPŽP

Rada městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o dotaci na projekt "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh" v rámci
operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory
3.2 - Realizace úspor energie
ukládá

Ing. Romanu Jirsovi, referát ekonomického rozvoje
zajistit veškeré úkony nezbytné pro podání žádostí o dotaci na uvedené projekty
Termín: 31. 12. 2013

3280/67  
10

Změna organizačního řádu

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 0914/21 ze dne 23. 6. 2011
schvaluje

změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih spočívající v nahrazení stávajícího textu
Přílohy č. 1 Výpis z usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 16. 6. 2011 a Přílohy č. 2
Organizační struktura Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih novým textem a úpravě Přílohy č. 3 Náplně
činností odborů a samostatných oddělení dle předloženého návrhu s účinností od 1. 3. 2013
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 04. 03. 2013

3281/67  
11

Odpis pohledávky po zemřelém nájemci krytého stání

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávky po zemřelém nájemci krytého stání panu L. L., který byl nájemcem boxu č. 74 v PO
41 na ul. B. Václavka, za dlužný nájem ve výši 3.593,- Kč a nezaplacený úrok z prodlení ve výši 7,- Kč.

3282/67  
12

Odprodej majetku svěřeného MSOJ - vozidla Citroën Jumpy

Rada městského obvodu
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souhlasí

s odprodejem vozidla Citroën Jumpy, případně trvalým vyřazením z provozu, dle důvodové zprávy.

3283/67  
13

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 31, box č. 21, NP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan V. P., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 33, box č. 81, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. D., dle důvodové zprávy,

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

3284/67  
14

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V. pravidla pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy v
účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 2 v celkové výši: 577 998,81 Kč

I/   DDHM ORG 223 do 40 000,-Kč                      431 594,01 Kč
II/  DDHM ORG 223 do   3 000,-Kč                         76 165,38 Kč
III/ DDHM ORG 226 do 40 000,-Kč                        30 612,42 Kč
IV/ DDHM ORG 226 do   3 000,-Kč                          7 497,00 Kč
V/  DDHM ORG 235 do 40 000,-Kč                        32 130,00 Kč
ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.

3285/67  
15

Návrh na výpověď zprostředkovatelské smlouvy

Rada městského obvodu

rozhodla

vypovědět Zprostředkovatelskou smlouvu č. 26/011/4/12, uzavřenou dne 1.9.2012,  panu V. J., IČ:
88835286, bytem A.Gavlase33/4, Ostrava-Dubina dle důvodové zprávy

3286/67  
16

Zakoupení zahradní traktorové travní sekačky pro Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Záb

Rada městského obvodu

souhlasí

se zakoupením zahradní traktorové travní sekačky pro Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh.

3287/67  
17

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu,
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2013

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu,
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2013 dle příloh č. 1-5 materiálu
souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
souhlasí

s použitím znaku a loga Městského obvodu Ostrava-Jih příjemci veřejné finanční podpory - účelových dotací
za účelem propagace realizace podpořených projektů
doporučuje
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Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových
dotací v oblasti školství, kultury, sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2013
dle příloh č. 1-5 materiálu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih
souhlasit s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace

3288/67  
18

Zveřejnění záměru na výpůjčku části pozemku u objektu na ulici Mitušova 4, Ostrava-Hr

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku poz. parc. č. 348/7 v k.ú. Hrabůvka o výměře 36 m2 za účelem
zřízení dřevěného přístřešku u budovy na ulici Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka.

3289/67  
19

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacích stání  pro osobní automobil, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3290/67  
20

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 2954/1, zast. pl. o výměře 224 m2, jednotka č. 23/665, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1469/37376, tzn. 8,80 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;

2)    ½ pozemku parc.č.st. 2970/10, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;

3)    pozemek parc.č.st. 4719, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul.
Starobělská.

3291/67  
21

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 174,  Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 484 na pozemku parc. č. 799/2 na ulici Výškovická č. o. 174 a
pozemku parc. č. 799/2 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 473 m² v k. ú. Výškovice u Ostravy, dle
"Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 484 na pozemku
parc. č. 799/2 na ulici Výškovická č. or. 174 a pozemku parc. č. 799/2  - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 473 m² v k. ú. Výškovice u Ostravy

3292/67  
22

Zrušení a zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú.Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

a) o uzavření smlouvy o bezplatném zániku  věcného břemene  k přípojce plynu v délce 19,14bm k
pozemkům poz.parc.č. 995/32 ostatní plocha a poz.parc.č. 1005/10 ostatní plocha v kat. území Zábřeh nad
Odrou s panem Rostislavem Lanšperkem, bytem Zengrova 660/33, Ostrava – Vítkovice, za podmínky
úhrady správního poplatku na vklad smlouvy do katastru nemovitostí

b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene pro přípojku o délce 19,14 bm, v pozemcích poz.parc.č.
995/32 ostatní plocha a poz. parc.č. 1005/10 ostatní plocha v kat. území Zábřeh nad Odrou pro vlastníka
přípojky plynu, SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961,
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za úplatu 600,-- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 500,-- Kč/bm  bez DPH v ostatní ploše.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:
a) umístění a užívání plynové  přípojky
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti s údržbou,
odstraněním plynové přípojky, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

3293/67  
23

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

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit prostory veřejných WC o velikosti 69 m2 nacházející se v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“
na ulici Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka, poz. parc. č. 468/1 panu P. S., bytem Václava Jiřikovského
178/60, Ostrava-Dubina, za účelem provozování veřejných WC, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, za podmínek dle důvodové zprávy.

3294/67  
24

Úprava nájemní smlouvy na pronájem hřiště u ZŠ Kosmonautů a zveřejnění záměru na výpů
přilehlých pozemků

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2/a/014/754/03 ze dne 9.7.2003, která je sjednána s FC
OSTRAVA-JIH, o.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, Svazácká 1, týkající se změny parcelního čísla a výměry
pronajatého pozemku u základní školy na ulici Kosmonautů 15 v Ostravě-Zábřehu, ke kterému došlo v
důsledku proběhlé rekonstrukce hřiště. Nové parcelní číslo pozemku je poz.par.č. 654/223 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou a výměra 7.810 m2
2) zveřejnit záměr na výpůjčku pozemků poz. parc. č. 654/70 o výměře 3.998 m2 a poz. parc. č. 654/71 o
výměře 1.993 m2, oba v k.ú. Zábřeh nad Odrou za účelem zajištění činností fotbalového klubu,
žádá

Radu města Ostravy o vydání předběžného souhlasu k uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou do
31.1.2024 let na výpůjčku pronájem pozemků poz. parc. č. 654/70 o výměře 3.998 m2 a poz. parc. č.
654/71 o výměře 1.993 m2, oba v k.ú. Zábřeh nad Odrou za účelem zajištění činností fotbalového klubu.

3295/67  
25

Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
Zajcevova

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 654/35 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Zajcevova, panu J. Z., bytem Sídliště pod Cvilínem 52L, Krnov (původně Krylovova 11, Ostrava -
Zábřeh),  na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/660/10, uzavřené za účelem zřízení a užívání
parkovacího stání, dohodou dnem 28.2.2013

b)  zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/35 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 x 12 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zajcevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacích stání  pro osobní automobily, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3296/67  
26

Stanovisko k prodeji části pozemku a zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Zábř
Odrou, ul. Věšínova

Rada městského obvodu

rozhodla

a) vydat záporné stanovisko k prodeji části pozemku p.p.č. 155/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 150m2 v
 k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova ve vlastnictví statutárního města Ostravy - nesvěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih

b) vydat kladné stanovisko k pronájmu části pozemku p.p.č. 155/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 150m2
v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova ve vlastnictví statutárního města Ostravy - nesvěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání  jako zahrádky

a
žádá
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o svěření pozemků p.p.č. 155/11 ostatní plocha, zeleň  a p.p.č. 155/12 ostatní plocha, ostatní komunikace
 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova ve vlastnictví statutárního města Ostravy - do správy Městského
obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy
souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemků st.p.č. 6428 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a
p.p.č. 154/59 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 176 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova,
 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení
vlastnictví k užívaným nemovitostem

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat  kladné stanovisko k záměru prodeje pozemků  st.p.č. 6428
zastavěná plocha a nádvoří a p.p.č. 154/59 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou a
požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na jejich prodej

3297/67  
27

Stanovisko k nabytí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bedrnova

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k nabytí  pozemků st.p.č. 4559 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 287/6 ostatní plocha,
zeleň a p.p.č. 287/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bedrnova, z vlastnictví
společnosti RPG RE Land, s.r.o., IČ:  27769143, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, do
vlastnictví statutárního města Ostrava a k jejich následnému svěření Městskému obvodu Ostrava - Jih, dle
dlůvodové zprávy

3298/67  
28

Souhlas s umístěním nových domovních předávacích stanic ve školských objektech

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem do objektů a s umístěním nových domovních předávacích stanic společností Dalkia Česká
republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28.října 3337/7, v budově mateřské školy na ulici Mjr. Nováka 30/1401
(parc.č.st. 1273), Ostrava-Hrabůvka a školní jídelny a družiny na ulici Krestova 38A/1426 (par.č.st. 1302),
Ostrava-Hrabůvka, vše v k.ú. Hrabůvka.

3299/67  
29

Přechod práv a poviností k nájemním smlouvám na pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, k.ú.
Výškovice u Ostravy a k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

sloučení zanikající společnosti Maloobchodní prodej tisku, s.r.o., se sídlem Praha 9, Horní Počernice,
Paceřická 1/2773, PSČ 193 00, IČ 26164132 se společností PNS Grosso s.r.o., se sídlem Praha 9, Horní
Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00, IČ 48592153 jako společností nástupnickou

a
rozhodla

ke smlouvám o nájmu nemovitosti, a to

- NS 2/a/014/247/05 ze dne 4.5.2005, ve znění dodatků – pronájem části p.p.č. 740/51 o výměře 5 m2 v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská
- NS 2/a/014/245/05 ze dne 4.5.2005, ve znění dodatků – pronájem části p.p.č. 654/103 o výměře 5 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova  
- NS 2/a/014/244/05 ze dne 4.5.2005, ve znění dodatků – pronájem části p.p.č. 1236/3 o výměře 7 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (naproti LUNY)
- NS 2/a/014/246/05 ze dne 4.5.2005, ve znění dodatků – pronájem části p.p.č. 654/9 o výměře 13 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova
- NS 2/a/014/346/04 ze dne 13.5.2004, ve znění dodatků – pronájem části p.p.č. 100/6 (původně p.p.č.
1441/1) o výměře 5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická - Jugoslávská
- NS 2/a/014/241/05 ze dne 4.5.2005, ve znění dodatků – pronájem části p.p.č. 485/1 (původně p.p.č.
475/2) o výměře 5 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (naproti Budoucnosti)
- NS 2/a/014/242/05 ze dne 4.5.2005, ve znění dodatků – pronájem části p.p.č. 468/1 o výměře 7 m2 v
k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka ( u Budoucnosti)
- NS 2/a/014/243/05 ze dne 4.5.2005, ve znění dodatků – pronájem části p.p.č. 468/6 (původně p.p.č.
468/1) o výměře 5 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (u Venuše)
- NS 2/a/014/240/05 ze dne 4.5.2005, ve znění dodatků – pronájem části p.p.č. 475/2 o výměře 5 m2 v
k.ú. Hrabůvka, ul. Horní (u rondlu)
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- NS 2/a/014/288/05 ze dne 20.6.2005, ve znění dodatků – pronájem části p.p.č. 1005/9 o výměře 8 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků
- NS 2/a/014/290/05 ze dne 20.6.2005, ve znění dodatků – pronájem části p.p.č. 245/10 o výměře 8 m2 v
k.ú. Hrabůvka, ul. Odborářská

uzavřít dodatky, dle předchozího bodu tohoto usnesení, s účinností od 15.3.2013

3300/67  
30

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Na Nivách

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 406/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2,5  m2  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Na Nivách, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu
Ostrava – Jih, společnosti RETEL GROUP s.r.o., IČ: 27804097, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava,
Poštovní 39/2, PSČ 702 00, za účelem užívání vjezdu s ročním nájmem ve výši 170,- Kč/m2, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3301/67  
31

Pronájem části pozemku k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita V. Jiříkovského x E. Podgornéh

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 71/71 ostatní plocha-zeleň o výměře 13 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy,
lokalita V. Jiříkovského x E.Podgorného, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeného Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání pro osobní automobil, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45 Kč/m2/rok, panu P. P., bytem V. Jiříkovského 9/152, 700 30
Ostrava - Dubina

3302/67  
32

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 96/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 10 m2 (8,7 m x 1,15 m), za
účelem užívání stávajícího přístupového chodníku k nebytovému prostoru (kadeřnictví) v bytovém domě
č.p./č.ev. 127/9 na ul. J. Maluchy v k.ú. Dubina u Ostravy,  ul. J. Maluchy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, za cenu 170 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou,  paní Z. M., bytem J. Maluchy 127/9, 700 30 Ostrava - Dubina

3303/67  
33

Pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  K Jezeru

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 726/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 15 m2, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem přístupu a
příjezdu k plánované novostavbě RD vč. garáže na pozemku parc.č. 726/3 ostatní plocha – jiná plocha, ul.
K Jezeru, k.ú. Výškovice u Ostravy, za cenu 45 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, manželům Ing. L. E. a Ing. S. E., bytem K Jezeru 29/27, 700 30 Ostrava - Výškovice

3304/67  
34

Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 1987/5, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy, panu P. L., bytem Žoluděvova 1517/3, Ostrava-Zábřeh;

2)    pozemek parc.č.st. 1988/8, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy, manželům M. a Ing. H. H., bytem Gončarovova 1530/5, Ostrava-Zábřeh;

3)    pozemek parc.č.st. 2629, zast. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
B. V., bytem Volgogradská 2424/74, Ostrava-Zábřeh.
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3305/67  
35

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č.  6042 zastavěná plocha o výměře 17  m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Při Hůře, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih, paní J. S.,
bytem Sokolská třída 2442/40, Ostrava – Moravská Ostrava, za účelem užívání stavby zahradní chatky s
ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3306/67  
36

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře - 1

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st. p. č. 6299 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih,
paní Z. B., bytem Kašparova 1411/2, Ostrava – Hrabůvka, za účelem užívání pozemku pod stavbou
zahradní chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3307/67  
37

Výpůjčka pozemků za účelem zřízení a provozování parkovišť na ulici Provaznická

Rada městského obvodu

rozhodla

1) vypůjčit část pozemků poz.parc.č. 278/15 a poz.parc.č. 278/16 v k.ú. Hrabůvka o celkové výměře 406
m2, označené v doložené dokumentaci jako parkoviště 1, Majetkové správě Ostrava – Jih, příspěvkové
organizaci, se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 1244/62, za účelem zřízení a provozování parkovacích
ploch, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
2) nevypůjčit část pozemků poz.parc.č. 278/15 a poz.parc.č. 278/16 v k.ú. Hrabůvka o celkové výměře 189
m2, označené v doložené dokumentaci jako parkoviště 2, za účelem zřízení a provozování parkovacích
ploch.

3308/67  
38

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- panu R. S., za pronájem místnosti č.11 na ul. Hasičská 3/366, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 50 Kč s
příslušenstvím za nájemné,
- panu J. A., za pronájem bytu na ul. Plzeňská 2619/10, Ostrava-Zábřeh, ve výši 2.920 Kč s příslušenstvím
za nájemné a ve výši 1.700 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2009,

dle důvodové zprávy

3309/67  
39

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků na nájmu nebytových prostor v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih v hodnotě pohledávky nad 10 000 Kč, včetně způsobu
zajištění těchto pohledávek k 31.12.2012

3310/67  
40

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

s prominutím poplatku z prodlení
- panu Z. I., za byt na ul. B. Václavka 19/1017, Ostrava-Bělský Les, ve výši 95%, z částky 18.268 Kč,
tj.17.355 Kč,
- paní K. G. B., za byt na ul. Čujkovova 29/1718, Ostrava-Zábřeh, ve výši 95%, z částky 16.901 Kč, tj.
16.056 Kč,
- paní V. K., za byt na ul. Klegova 23/1407, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 95%, z částky 3.036 Kč, tj. 2.885
Kč,
- paní G. S., za byt na ul. V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina, ve výši 100% z částky 984 Kč,
- panu T. K., za byt na ul. Fr. Formana 32/280, Ostrava-Dubina, ve výši 95% z částky 9.054 Kč, tj. 8.601
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Kč,
- panu Z. N., za byt na ul. Jugoslávská 20/2777, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100% z částky 3.484 Kč,
dle důvodové zprávy

3311/67  
41

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Slezská 16, 0+1, standard, č. b. 5
M. M., Horní 3

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 74
F. J., Petruškova 18

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 11
P. P., Volgogradská 86

Jedličkova 8, 1+1, standard, č. b. 9
B. J., J. Maluchy 61

Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 8
Bc. K. P., Adamusova 2

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 68
H. I., F. Formana 14

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 43
H. L., Horní 3

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 16
B. P., Svojsíkova 4/1595, Ostrava-Poruba

M. Fialy 1, 0+1, standard, č. b. 58
M. M., Závodní 49B

M. Fialy 1, 0+1, standard, č. b. 48
F. H., F. Formana 15

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 6
K. V., Na Široké 2617/8, Moravská Ostrava

Edisonova 31, 1+1, standard, č. b. 3
MUDr. T. J., Kukučínova 19, Spišské Vlachy

Čujkovova 7, 1+2, standard, č. b. 3  
D. A., Čujkovova 32

Výškovická 151, 1+3, standard, č. b. 18
J. L., Horní 3

Jubilejní 61, 1+1, standard, č. b. 2
H. M., Horní 39

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 38  
F. M., Pavlovova 71
 
Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 23
F. V., Matrosovova 19, Ostrava-Mar. Hory

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 11
K. Š., Abramovova 20

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 5
G. M., Nerudova 22, Ostrava-Vítkovice
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Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 57
S. J., Hraničky 13, Polanka
rozhodla

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

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

D. A., Čujkovova 32, č. b. 76

II.

1) o pronájmu bytu za přistoupení k části dluhu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Výškovická 174, 1+3, standard, č. b. 27
S. M., Jičínská 3

Svornosti 5, 1+2, standard, č. b. 5
B. I., Pavlovova 67
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

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

B. I., Pavlovova 67, č. b. 13

III.

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

F. Formana 51, 0+2, standard, č. b. 8
B. J., Zlepšovatelů 20
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

3312/67  
42

Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu nebytového prostoru v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeném
Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Volgogradská 2424/74 v Ostravě-Zábřehu, o velikosti 17,30 m2 paní
V. K., bytem Lumírova 532/50, Ostrava-Výškovice, IČ: 76640841, za účelem provozování kanceláře pro
poskytování účetních služeb na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 600,-
Kč/m2/rok

3313/67  
43

Smlouva o poskytnutí a přeúčtování spotřeby elektrické energie.

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Smlouvy o poskytnutí a přeúčtování spotřeby elektrické energie" na objektu 29.dubna
259/33, Ostrava - Výškovice se společností Dalkia Česká republika, a.s., Region Severní Morava, 28.října
3337/7, Ostrava PSČ 709 74, IČ 451934 dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu " Smlouvy o poskytnutí a přeúčtování spotřeby
elektrické energie.

3314/67  
44

Snížení nájemného za pronájem garáže

Rada městského obvodu
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rozhodla

o výši měsíčního nájemného 510,- Kč vč. DPH za pronájem garáže v obytném domě na ul. Výškovická
632/186, Ostrava-Výškovice u nájemce p. L. M., bytem Jičínská 25, Ostrava-Výškovice s účinností od
01.03.2013 po dobu platnosti průkazu ZTP dle důvodové zprávy

3315/67  
45

Stavební úpravy pavilónu A v objektu Mjr.Nováka 34/1455, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o prodloužení termínu realizace technického zhodnocení spočívající v zateplení severní a východní stěny
 pavilónu A v objektu Mjr.Nováka 34/1455, Ostrava-Hrabůvka nájemcem společností Vyšší odborná škola,
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a Mateřská škola Sokrates,s.r.o., IČ 27731073   do
30.6.2013
zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava-Jih, k podpisu dodatku
bere na vědomí

skutečnosti k uplatnění smluvní pokuty nájemci, společnosti Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky a Mateřská škola Sokrates,s.r.o., IČ 27731073 dle  Smlouvy o realizaci technického
zhodnocení nebytových prostor č.4/032/126/12
rozhodla

uplatnit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč dle Smlouvy o realizaci technického zhodnocení nebytových
prostor č. 4/032/126/12  vůči nájemci Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky a Mateřská škola Sokrates,s.r.o. IČ 27731073

dle důvodové zprávy
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
uplatnit smluvní pokutu vůči nájemci Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
a Mateřská škola Sokrates,s.r.o., IČ 27731073
Termín: 20. 03. 2013

3316/67  
46

Udělení souhlasu s vybudováním přístřešku u objektu na ul. Mitušova 4, Ostrava - Hrab

Rada městského obvodu

souhlasí

s vybudováním přístřešku u objektu na ul. Mitušova 4 v Ostravě - Hrabůvce nájemcem Asociace rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Stonožka Ostrava o.s., se sídlem Mitušova 1330/4, Ostrava -
Hrabůvka, zastoupená p. J. P.,IČ 68308892, nákladem nájemce v rozsahu dle důvodové zprávy.

3317/67  
47

Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu garážového stání č. 2 v obytném domě na ul. Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina,
podanou nájemcem panem Ing. arch. Z. Z., bytem Fr. Formana 254/16, Ostrava-Dubina
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 2 v obytném domě na ul. Fr.
Formana 273/51, Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší
měsíčního nájemného 815,- Kč vč. DPH

3318/67  
48

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. Y., Jubilejní 40, č. b. 6
B. D., Výškovická 153, č. b. 31
B. G., B. Četyny 2, č. b. 16
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B. I., Horymírova 125, č. b. 54
B. D., Čujkovova 7, č. b. 7
B. L., Čujkovova 23, č. b. 42
B. R., Letecká 11, č. b. 4
B. P., Mňukova 24, č. b. 58
B. K., Jugoslávská 20, č. b. 55
B. K., Provaznická 32, č. b. 2
B. Z., Fr. Formana 55, č. b. 18
C. S., Provaznická 32, č. b. 18
Č. G., Výškovická 174, č. b. 21
D. R., Letecká 16, č. b. 2
D. J. a D. Z., Volgogradská 26, č. b. 9
D. M. a D.M., J. Škody 1, č. b. 22
Ď. R. a Ď. M., V. Jiřikovského 37, č. b. 14
F. T., J. Škody 9, č. b. 30
F. I., Stadická 3, č. b. 30
F. P., Volgogradská 18, č. b. 11
G. J., Čujkovova 29, č. b. 12
G. A., Vaňkova 52, č. b. 15
G. N., Plzeňská 10, č. b. 15
H. M., Čujkovova 7, č. b. 5
H. R., V. Košaře 5, č. b. 18
Ch. J., Edisonova 27, č. b. 1
Ch. N., B. Četyny 2, č. b. 49
Ch. M., Jubilejní 59, č. b. 3
J. J., Volgogradská 28, č. b. 6
J. P., Plzeňská 8, č. b. 59
J. M., Mňukova 24, č. b. 6
K. P., Čujkovova 32, č. b. 34
K. M., Odborářská 70, č. b. 31
K. L., Oráčova 1, č. b. 3
K. M., Volgogradská 86, č. b. 3
K. G., Zlepšovatelů 56, č. b. 1
K. A., Rodimcevova 25, č. b. 4
K. P.,P. Lumumby 3, č. b. 24
K. J. a K. M., Jubilejní 33, č. b. 4
K. J., Plzeňská 8, č. b. 54
K. R., Karpatská 20, č. b. 48
K. N., Provaznická 32, č. b. 11
K. L., Františka Formana 57, č. b. 3
K. R., Letecká 13, č. b. 6
L. I., Letecká 11, č. b. 2
L. M., Čujkovova 31, č. b. 52
L. B., V. Košaře 3, č. b. 1
L. F., Edisonova 27, č. b. 2
M. I., Jugoslávská 20, č. b. 55
M. M., Čujkovova 32, č. b. 92
M. M., Averinova 2, č. b. 6
M. J., V. Košaře 1, č. b. 54
M. A., Letecká 15, č. b. 2
M. V. a M. K., Kischova 10, č. b. 2
M. P., Volgogradská 128, č. b. 7
N. M., Plzeňská 10, č. b. 40
N. J., Čujkovova 32, č. b. 44
N. L., U Studia 1, č. b. 12
O. K. a O. K., Volgogradská 18, č. b. 3
O. V., Letecká 13, č. b. 2
P. P., Lumírova 7, č. b. 51
P. M., Fr. Formana 34, č. b. 16
P. R., Zlepšovatelů 54, č. b. 2
P. J., Jugoslávská 20, č. b. 22
P. M., P. Lumumby 3, č. b. 39
P. P., Břenkova 7, č. b. 15
P. T., Petruškova 16, č. b. 15
R. P., Klegova 23, č. b. 10
R. M., Provaznická 32, č. b. 14
R. J., Provaznická 32, č. b. 20
S. M., Horymírova 14, č. b. 17
S. T., Letecká 11, č. b. 1
S. M. a S. V., Výškovická 153, č. b. 23
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S. M., Abramovova 16, č. b. 5
S. R., Jubilejní 6, č. b. 2
S. P., Provaznická 32, č. b. 12
S. S., Provaznická 32, č. b. 22
S. M., Čujkovova 29, č. b. 51
S. S., B. Četyny 2, č. b. 43
S. P., Markova 16, č. b. 7
S. K., Volgogradská 90, č. b. 2
Š. M., Výškovická 151, č. b. 47
Š. J., Hasičská 1, č. b. 2
Š. V., Fr. Formana 55, č. b. 1  
T. F., Odborářská 74, č. b. 25
T. A., J. Škody 7, č. b. 14
U. S. a U. R., Horymírova 4, č. b. 38
V. E., Horymírova 125, č. b. 60
V. M., Vaňkova 48, č. b. 16
V. M., Výškovická 153, č. b. 50
V. H., Zlepšovatelů 16, č. b. 4
Z. L. a Z. M., Dr. Šavrdy 15, č. b. 3
Z. Ž., Kischova 10, č. b. 6
Ž. V., Jiskřiček 10, č. b. 8

 
II.
o neuzavření smlouvy k nájmu bytu (před uplynutím sjednané doby určité) a trvá na vyklizení bytu, dle
důvodové zprávy

K. M., Plzeňská 8, č. b. 80

III.
1.) o revokaci části usnesení č. 3063/61 ze dne 13.12.2012, kterým rozhodla o neuzavření smlouvy ke
společnému nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité, dle důvodové zprávy, ve znění:

"P. L. a P. M., Horymírova 4, č. b. 5"

2.) o uzavření smlouvy k nájmu bytu (po uplynutí sjednané doby určité) na dobu určitou - 6 měsíců s
automatickým prodlužováním za smluvně sjednaných podmínek, dle důvodové zprávy

P. L. a P. M., Horymírova 4, č. b. 5

3319/67  
49

Výpůjčka nebytových prostor v objektu  na ul. Krasnoarmějců 26A, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce části nebytových prostor v objektu na ul. Krasnoarmějců 26A v Ostravě- Zábřehu, a to 1. PP o
výměře 192,57 m2 a v 1. NP o výměře 321,60 m2, za účelem užívání prostor jako technického zázemí a
šaten pro sportovní klub FC Ostrava-Jih o. s., se sídlem Svazácká 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 703 12
966, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. dne následujícího měsíce po vydání
kolaudačního souhlasu k nebytovým prostorám

3320/67  
50

Zajištění náhradního bytu, uzavření smlouvy o ubytování, pronájem bytu, podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 66
H. S., Čujkovova 31

o pronájmu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

Edisonova 7, 1+2, standard, č. b. 4
F. J., Edisonova 15 a F. J., Edisonova 15  
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2) o zániku práva k nájmu bytu dohodou, na základě pověření daném starostou MOb Ostrava-Jih Mgr.
Karlem Sibinským JUDr. M. K., dle důvodové zprávy

H. S., Čujkovova 31, č. b. 12.
F. J. a F. J., Edisonova 15, č. b. 12  

II.

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

místnost č. 18 - H. M., Čujkovova 40
místnost č. 12 - B. M., P. Lumumby 22

III.

1) o pronájmu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

V. Jiřikovského 27, 1+2, standard, č. b. 13
D. R., J. Škody 4 a D. L., J. Škody 4

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

D. L., J. Škody 4  a D. R., J. Škody 4, č. b. 14

IV.

o udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou - 12 měsíců, dle důvovové zprávy

U Studia 1, 1+3, standard č.b. 16
V.F. J., U Studia 1, Ostrava-Zábřeh, zastoupena matkou M. B., Čujkovova 7, Ostrava-Zábřeh na základě
Plné moci ze dne 04.01.2011

3321/67  
51

Zánik nájmu bytu dohodou, podání výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší, zaslání 

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) Y. D.

P. Z., Abramovova 16 a P. E., Abramovova 16, č. b. 8  
V. M., Horymírova 4, č. b. 29
Č. M., Čujkovova 23, č. b. 47
Ž. Z., Čujkovova 23, č. b. 44

2) JUDr. J. J.

K. J., Vaňkova 52, č. b. 3
Š. P., V. Vlasákové 15, č. b. 6.
N. V., Výškovická 151 a M. N., Výškovická 151, č. b. 71

II.

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

1) JUDr. J. J.

V. A., Výškovická 151 a J. V., Výškovická 151, č. b. 30

2) JUDr. M. K.

H. Š., Edisonova 15, č. b. 2.
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D. J., V. Košaře 3, č. b. 33
Š. M., V. Košaře 3 a Š. P., V. Košaře 3, č. b. 60
K. K., Plzeňská 10, č. b. 54
G. R., F. Formana 51, č. b. 6

3)  Mgr. R. P.

MUDr. I. B., Kischova 8 a B. J., Kischova 8, č. b. 2

III.

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

MUDr. I. B., Kischova 8 a B. J., Kischova 8, č. b. 2  
B. L., Volgogradská 26 a B. G., Volgogradská 26, č. b. 12
Š. V., Markova 16 a Š. Z., Markova 16, č. b. 1

IV.

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

1) JUDr. J. J.

H. R.,  Výškovická 157 a H. N., Výškovická 157, č. b. 11
P. L., Výškovická 157, č. b. 63

2) Y. D.

D. M., Čujkovova 23, č. b. 68

3322/67  
52

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu dle důvodové zprávy

1)
M. Š.
Volgogradská 128, Ostrava-Zábřeh

M. V.
Okružní 4c, Havířov-Šumbark

2)
M. B.
Jubilejní 45, Ostrava-Hrabůvka

M. S.
Mjr. Nováka 13, Ostrava-Hrabůvka

3)
MUDr. J. N.
Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka

D. S.
Tylova 31, Ostrava-Zábřeh  

4)
R. K.
Volgogradská 151, Ostrava-Zábřeh

M. L.
Jičínská 23, Ostrava-Výškovice

nesouhlasí
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s výměnou bytů dle důvodové zprávy

G. B.
Jubilejní 9, Ostrava-Hrabůvka

M. L.
Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh

3323/67  
53

Žádosti 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

Čujkovova 7, 1+2, standard, č. b. 6
S. J., Čujkovova 7, Ostrava-Zábřeh

Edisonova 84, 1+2, standard, č. b. 3
K. A., Edisonova 84, Ostrava-Hrabůvka

Jubilejní 48, 1+1, standard, č. b. 4
D. H., Jubilejní 48, Ostrava-Hrabůvka

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 28
D. M., B. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les

Zlepšovatelů 38, 1+1, standard, č. b. 2
R. M., Zlepšovatelů 38, Ostrava-Hrabůvka

M. Fialy 1, 1+3, standard, č. b. 44
Š. J. a D. G.w, M. Fialy 1, Ostrava-Dubina

3324/67  
54

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťov
0,4kV (NN)

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4kV (NN)" na odběrném místě Moravská 1485/93A, Ostrava - Hrabůvka se společností ČEZ
Distibuce, a.s., Děčín, Děčín IV- Podmolky, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle důvodové zprávy.
zmocňuje

strarostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu "Smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN)".

3325/67  
55

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

Rada městského obvodu

schvaluje

Výroční zprávu o činnosti orgánů Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih v oblasti
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za
rok 2012
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zvěřejnit výroční zprávu na webových stránkách Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 28. 02. 2013
Ing. Ludvíku Mrázovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí
zveřejnit výroční zprávu za rok 2012 na úřední desce Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 28. 02. 2013

3326/67  
56

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 51. schůze rady, konané
12. 7. 2012 do 60. schůze rady, konané dne 22. 11. 2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí
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kontrolu plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 51. schůze rady, konané dne 12. 7. 2012
do 60. schůze rady, konané dne 22. 11. 2012 s tím že,

a) níže uvedené usnesení se ponechává v evidenci:

3037/60

b) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:

5989/113          2657/53          2794/56          2933/59
1929/41            2658/53          2795/56          2949/60
2347/48            2659/53          2797/56          2954/60
2482/51            2661/53          2798/56          2957/60
2484/51            2662/53          2799/56          2991/60
2485/51            2663/53          2827/57          3025/60
2486/51            2664/53          2853/57          3026/60
2487/51            2665/53          2855/57          3027/60
2488/51            2666/53          2856/57          3028/60
2489/51            2671/54          2859/57          3029/60
2490/51            2679/54          2860/57          3030/60
2491/51            2680/54          2861/57          3032/60
2559/52            2699/54          2862/57          3034/60
2560/52            2700/54          2863/57          3035/60
2561/52            2701/54          2864/57          3036/60
2562/52            2703/54          2865/57
2563/52            2738/55          2866/57
2564/52            2739/55          2906/58
2567/52            2740/55          2920/58
2568/52            2741/55          2922/58
2569/52            2743/55          2923/58
2570/52            2744/55          2924/58
2571/52            2755/56          2925/58
2588/53            2773/56          2926/58
2597/53            2790/56          2927/58
2642/53            2791/56          2928/58
2653/53            2792/56          2929/58
2656/53            2793/56          2932/59

3327/67  
57

Revokace usnesení č. 3231/65  ze dne 31. 1. 2013 pro část 4.

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 3231/65  ze dne 31. 1. 2013 pro část 4.
EV - servis s. r. o., Ostrava-Martinov, Na Svobodě 3152, PSČ 723 00, IČ 60318457 za nabídkovou cenu ve
výši 588 000  Kč bez DPH
rozhodla

pro část 4.
EV - servis s. r. o., Ostrava-Martinov, Na Svobodě 3152, PSČ 723 00, IČ 60318457 za nabídkovou cenu ve
výši 588 300 Kč bez DPH
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky GO – výměna
výtahů:  pro část  4 -  Plzeňská 10, Ostrava-Zábřeh
Termín: 01. 03. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky GO – výměna
výtahů: pro část 4 -  Plzeňská 10, Ostrava-Zábřeh  a předat ji k podpisu starostovi Městského obvodu
Ostrava-Jih
Termín: 01. 03. 2013

3328/67  
58P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v p
znění a části III. Zásad) - Komplexní zateplení domu, výměna oken, vstupních předních
poštovních schránek, Vl. Vlasákové 15, 17, Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla
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o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 13.13
„Komplexní zateplení domu, výměna oken, vstupních předních dveří a poštovních schránek, Vl. Vlasákové
15, 17, Ostrava-Bělský Les“ 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 13.13
Termín: 28. 02. 2013

3329/67  
59P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v p
znění a části III. Zásad) - Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní
ul. Jubilejní 21, Velflíkova 7 a Slezská 16, k. ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 12.13
„Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti, ul. Jubilejní 21, Velflíkova 7 a Slezská
16, k. ú. Hrabůvka“ 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 12.13
Termín: 28. 02. 2013

3330/67  
60P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
platném znění a části III. Zásad) - Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace pro
vlhkosti, ul. Slezská 11 a 13, k. ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 11.13
„Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti, ul. Slezská 11 a 13, k. ú. Hrabůvka“
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 11.13
Termín: 28. 02. 2013

3331/67  
61P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
platném znění a části III. Zásad) -„Ekotermo – Ostrava Jih 2. část (projekt A)″

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 01.13 na provedení stavebních prací „Ekotermo – Ostrava Jih 2.
část (projekt A)″  v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

komisi pro posouzení  nabídek  a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
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náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Pavel Nenička, člen zastupitelstva
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
v případě vyhlášení zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 01.13 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 20. 06. 2013

3332/67  
62P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II
III. a IV. čtvrtl. 2012 odboru bytového a ostatního hospodářství, a za IV. čtvrtletí roku 2012 ZŠ
a MŠ, p.o.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za III. a IV. čtvrtletí roku 2012 odboru bytového a ostatního hospodářství,
- za IV. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové
organizace,
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

3333/67  
63P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
oddílu B části II. Zásad)  „Poskytování právních služeb v roce 2013“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu VZ 07.13 o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření mandátní smlouvy:

s vybranou advokátkou Mgr. Renátou Prosickou  s místem podnikání Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října
1837/25, PSČ 702 00, IČ 66256038, za nabídkovou cenu 396 000 Kč bez DPH, tj. 479 160 Kč vč.  DPH

a

jako druhým v pořadí s advokátem Mgr. Romanem Klimusem  s místem podnikání, Dělnická  397/39,  Brno,
PSČ 624 00, IČ 73629723, za nabídkovou cenu  410 000 Kč bez DPH, tj. 496 100 Kč vč. DPH
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
připravit návrh mandátní smlouvy  na veřejnou zakázku  „Poskytování právních služeb v roce 2013“
Termín: 01. 03. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh mandátní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku  „Poskytování právních
služeb v roce 2013“  a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 08. 03. 2013

3334/67  
64

Rozšíření účelu užívání nebytového prostoru v obytném domě na ul. Závodní 49, O.-Hrab

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozšířením účelu užívání nebytového prostoru v obytném domě na ul. Závodní 330/49 v Ostravě-
Hrabůvce, jehož nájemkyní je paní Mgr.A. Renata Kalousek Indrová, bytem 742 58 Trnávka 243, IČ:
87841291 o prodejnu chovatelských potřeb dle důvodové zprávy

3335/67  
OR

Návrh termínu zasedání zastupitelstva

Rada městského obvodu

schvaluje

termín zasedání zastupitelstva městského obvodu dne 21. 3. 2013
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3336/67  
OR

Odvolání předsedy komunální komise

Rada městského obvodu

odvolává

pana Františka Dehnera z funkce předsedy komunální komise s účinností od 1. 3. 2013.

3337/67  
OR

Poskytnutí  peněžitého daru městu Frenštát pod Radhoštěm

Rada městského obvodu

rozhodla

o poskytnutí peněžitého daru městu Frenštát pod Radhoštěm ve výši 20.000 Kč  na zvláštní  účet  zřízený
obcí, jako pomoc obětem neštěstí z domu č.p. 39.

3338/67  
OR

Odvolání a jmenování předsedy poradní komise pro akci  "Vodní areál Ostrava-Jih, dost
Etapa"

Rada městského obvodu

odvolává

Ing. Radima Lauka z funkce předsedy poradní komise, zřízené za účelem  dopracování studie a konzultace
projektové dokumentace pro investiční akci "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. Etapa"
jmenuje

místostarostu pana  Františka Dehnera  do funkce předsedy poradní komise, zřízené za účelem dopracování
studie a konzultace projektové dokumentace pro investiční akci "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I.
Etapa"
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