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Přehled usnesení 68. schůze Rady městského obvodu, ze dne 14. 3. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3339/68 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3340/68 2. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3341/68 3. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.Krestova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3342/68 4. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.Oráčova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3343/68 5. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3344/68 6. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3345/68 7. Dohoda o narovnání - DEC-PLAST TRADE s.r.o. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3346/68 8. Odpisy pohledávek s příslušenstvím (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3347/68 9. Prominutí poplatku z prodlení (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3348/68 10. Doplnění jednání zastupitelstva o kamerový systém (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3349/68 11. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3350/68 12. Pronájem části pozemku v k.ú.Zábřeh nad Odrou, ul.  Krokova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3351/68 13. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Tylova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3352/68 14. Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Středoškolská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3353/68 15. Pronájem prostor v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka -
variantní návrh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3354/68 16. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemku p.p.č. 939/1, st.p.č. 1960 v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3355/68 17. Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3356/68 18. Stanovisko k přijetí daru, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Škody (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3357/68 19. Stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Sámova x Horní (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3358/68 20. Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3359/68 21. Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Gurťjevova
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3360/68 22. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice Z. Bára
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3361/68 23. Ukončení nájmu části  pozemku p.p.č. 458/10 zahrada, ZPF k.ú. Zábřeh nad Odrou ,ul. Krokova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3362/68 24. Ukončení nájmu letní zahrádky, zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 462/1, k.ú. Hrabůvka,
ul.  Mjr. Nováka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3363/68 25. Ukončení nájmu pozemku pod stavbou, zveřejnění záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6375, k.ú. Zábřeh
nad Odrou , lokalita „ Při Hůře“ (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3364/68 26. Zrušení části usnesení a prodej bytové jednotky s podílem na zast. pozemku a společných částech domu na
ul. Hasičská 37 formou veřejné dobrovolné dražby (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3365/68 27. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3366/68 28. Odpis nedobytných pohledávek (František Dehner, místostarosta)

3367/68 29. Odpis nedobytných pohledávek (František Dehner, místostarosta)

3368/68 30. Odpis pohledávek po zemřelých (František Dehner, místostarosta)

3369/68 31. Odpis pohledávek po zemřelých (František Dehner, místostarosta)

3370/68 32. Podání výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší, zaslání výstrahy, zánik nájmu bytu (František Dehner,
místostarosta)
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3371/68 33. Prominutí nájemného z důvodu stavebních prací v objektu na ul. Lužická 591/4, Ostrava-Výškovice
(František Dehner, místostarosta)

3372/68 34. Prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Závodní 49, O.-Hrabůvka
(František Dehner, místostarosta)

3373/68 35. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

3374/68 36. Pronájem bytu, pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

3375/68 37. Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. U Studia 1, O.-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

3376/68 38. Přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v objektu na ul. Horymírova 121 v Ostravě-Zábřehu (František
Dehner, místostarosta)

3377/68 39. Souhlas s podnájmem části nebytového prostoru v objektu na ul. V Zálomu 1, O.-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

3378/68 40. Souhlas s poskytnutím části nebytových prostor v budově G - Centra do užívání dalším subjektům (František
Dehner, místostarosta)

3379/68 41. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím (po uplynutí) sjednané doby určité (František Dehner,
místostarosta)

3380/68 42. Výpůjčka nebytových prostor v objektu na ul. Krasnoarmějců 26 A, Ostrava-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

3381/68 43. Změny ve funkci předsedy rozborové komise pro příspěvkovou organizaci Majetková správa Ostrava-Jih
(František Dehner, místostarosta)

3382/68 44. Zveřejnění záměru na pronájem části nebytových prostor v objektu DPS na ul. Horymírova 121, Ostrava-
Zábřeh (František Dehner, místostarosta)

3383/68 45. Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí (František
Dehner, místostarosta)

3384/68 46. Žádosti o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

3385/68 47. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

3386/68 48. Zánik mandátu, prohlášení členem zastupitelstva (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3387/68 49. Doplnění a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3388/68 50. Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol
zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih, varianty (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3389/68 51. Návrh na ocenění pedagogických pracovníků ke Dni učitelů (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3390/68 52. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3391/68 53. Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3392/68 54. Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvkové
organizaci (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3393/68 55. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3394/68 56. Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace. (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3395/68 57. Veřejná zakázka Modernizace hlediště Kina LUNA (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3396/68 58. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3397/68 59P. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3398/68 60P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
části III. Zásad) - Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti Edisonova 5/404,
5A/399, 7/403, Ostrava-Hrabůvka“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)
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3399/68 61P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
části III. Zásad) -„Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3400/68 62P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

3401/68 63P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - Výměna oken Fr. Formana 28, 30, 47, 49, 51, 53 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

3402/68 64P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - Oprava elektroinstalace společných prostor Rodimcevova 16, 18, Ostrava-
Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3403/68 65P. Podmínky výzvy (staveb.práce dle § 18 odst. 5 z.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v pl.znění a odd. B
části II. Zásad) - Výměna oken na MŠ A. Gavlase 12, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3404/68 OR Projednávání materiálů, týkajících se pronájmů pozemků bez vyjádření majetkové komise (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)
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3339/68  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 838 tis. Kč (zapojení Vypořádacího fondu FRB)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 3612, pol. 5909, UZ 3 o 744 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 3612, pol. 5191, UZ 3 o 94 tis. Kč

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 20 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2012)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 6409, pol. 5321, UZ 11 o 20 tis. Kč

3340/68  
2

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

rozhodla o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na
ulici Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 19
M. O., Šeříkova 32, Ostrava-Výškovice

3341/68  
3

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na  pronájem části pozemku parc.č. 456/6 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul.
Krestova ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 13
m2 za účelem zřízení a užívání 1 parkovacího místa na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

3342/68  
4

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na  pronájem části pozemku parc.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul.
Oráčova ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 13
m2 za účelem zřízení a užívání 1 parkovacího místa na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

3343/68  
5

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 01, box č. 32, PP na ul. Fr. Formana panu R. B. 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. 48, NP na ul. Vl. Vlasákové panu J. Z. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

3344/68  
6

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru  - kryté stání v:
- PO 01, box č. 14, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan V. O.,
- PO 01, box č. 56, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan M. S.,
- PO 31, box č. 28, PP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Ing. J. K., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
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- PO 33, box č. 54, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan O. S.,
- PO 51, box č. 17, PP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní T. T.,
- PO 51, box č. 78, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan B. P.,
- PO 32, box č. 65, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan V. M., 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.

3345/68  
7

Dohoda o narovnání - DEC-PLAST TRADE s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání závazkových vztahů se společností DEC-PLAST TRADE s.r.o., IČ: 26874130, se
sídlem Příbor, Místecká 286, PSČ 742 58, dle předloženého návrhu
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh Dohody o narovnání právních vztahů a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 20. 03. 2013

3346/68  
8

Odpisy pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

rozhodla

o odpisu pohledávek za:

- K. A., z titulu nezaplacení nákladů sociálního pohřbu ve výši 4.100,-- Kč a nákladů řízení ve výši 1.450,--
Kč
- P. P., z titulu nezaplaceného nájemného ve výši 4.069,-- Kč a nákladů řízení ve výši 1.400,-- Kč
- B. K., z titulu nezaplaceného nájemného ve výši 3.920,-- Kč a nákladů řízení ve výši 1.450,-- Kč
- T. M., z titulu nezaplaceného nájemného a služeb spojených s nájmem ve výši 11.200,-- Kč a náklady
řízení ve výši 500,-- Kč
- T. T., z titulu nezaplacených služeb spojených s nájmem ve výši 3.840,-- Kč
- S. A., z titulu nezaplacených služeb spojených s nájmem ve výši 543,-- Kč a nákladů řízení ve výši 600,--
Kč
- K. A., z titulu škody na majetku obvodu ve výši 1.034,-- Kč a nákladů řízení ve výši 600,-- Kč
- V. V., z titulu škody na majetku obvodu ve výši 9.268,50 Kč a nákladů řízení ve výši 820,-- Kč
- N. G., z titulu nezaplacených služeb spojených s nájmem ve výši 5.909,-- Kč a nákladů řízení ve výši
300,-- Kč
- Č. K., z titulu realizace vyklizení bytu ve výši 2.022,-- Kč a nákladů řízení ve výši 1.450,-- Kč
- K. B., z titulu nezaplacení stravného v mateřské škole ve výši 1.080,-- Kč a nákladů řízení ve výši
1.100,-- Kč

souhlasí

s odpisem pohledávky za:

- Heimbau, a.s., IČ: 452 76 862, Praha 1, Valdštejnská  150/4, 118 00, z  titulu nezaplaceného pronájmu
pozemku ve výši 466.399,-- Kč a nákladů řízení ve výši 18.580,-- Kč
doporučuje

rozhodnout Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih o odpisu pohledávek za:

-  Heimbau, a.s., IČ: 452 76 862, Praha 1, Valdštejnská  150/4, 118 00,  z titulu nezaplaceného pronájmu
pozemku ve výši 466.399,-- Kč a nákladů řízení ve výši 18.580,-- Kč

3347/68  
9

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení J. a D. S. ve výši 79.986,75 Kč
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu poplatek z prodlení ve výši 79.986,75 Kč J. a D. S. prominout.
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3348/68  
10

Doplnění jednání zastupitelstva o kamerový systém

Rada městského obvodu

stahuje

materiál č. 10, týkající se Doplnění jednání zastupitelstva o kamerový systém, z jednání 68. schůze rady.

3349/68  
11

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 793/292 ostatní plocha – jiná plocha  o výměře 203 m2 (27x7,5 m), v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému
obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zahrádky,  za cenu 11 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, panu M. M., bytem Opavská 81/789, 708 00 Ostrava – Poruba

3350/68  
12

Pronájem části pozemku v k.ú.Zábřeh nad Odrou, ul.  Krokova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p. č. 458/38 zahrada, ZPF o  výměře 96 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova , v majetku statutárního města Ostravy,  svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih,  paní L.Č.,
bytem Krokova 10, Ostrava – Zábřeh, za účelem užívání zahrádky   s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2
na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou

3351/68  
13

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Tylova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část 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,  panu M. H., IČ 87568624, bytem Fučíkova 1323/10, 73506 Karviná -
Nové Město, za účelem provozování stávajícího stánku PNS s prodejem tisku, tabákových výrobků a
doplňkového zboží, bez prodeje alkoholických nápojů s ročním nájmem ve výši 6.000,- Kč, na dobu
neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

3352/68  
14

Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Středoškolská

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  části pozemků p.p.č. 715/3 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 715/4 ostatní plocha, manipulační
plocha a p.p.č. 715/5 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 5100 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Středoškolská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,
společnosti B of B cars s.r.o., IČ: 28595581, se sídlem Ostrava, Vítkovice, Rudná 2950/1, za účelem
vybudování sídla firmy – administrativní budovy a technického zázemí sestávajícího z prodejny vozidel
(salónu), servisu a parkoviště s ročním nájmem ve výši  170,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

3353/68  
15

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout prodejní stánek č. 3 o velikosti 9m2 podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr.
Martínka, Ostrava-Hrabůvka, poz. parc. č. 468/1

panu M. L., bytem Horní 88, Ostrava-Hrabůvka, IČ 65481321, za účelem prodeje teplých nápojů,
bezlepkových potravin, sypaných čajů a potravin zaměřených na zdravou výživu, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 4.800 Kč/m2/rok.

3354/68  
16

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemku p.p.č. 939/1, st.p.č. 1960 v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická

Rada městského obvodu

souhlasí
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se vstupem, umístěním a realizací stavby „Ostrava Provaznická Stavební bytové druž“  na pozemku p.č.
939/1 ostatní plocha, zeleň a st.p.č. 1960 zastavěná plocha a nádvoří, stavba v  k.ú. Hrabůvka,  které jsou
v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem přeložení
stávající přípojkové skříně ze stávajícího místa dál před budovu č.p. 1532/9 o cca 2 m, za podmínky, že
úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce
místních komunikací odboru dopravy a KS
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek p.č. 939/1 ostatní plocha, zeleň a  st.p.č.
1960 zastavěná plocha a nádvoří, stavba  v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická, které  jsou v majetku
Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem přeložení stávající
přípojkové skříně ze stávajícího místa dál před budovu č.p. 1532/9  o cca 2 m, za podmínky, že úpravy
zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS  

pro společnost ČEZ-Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly, IČ
24729035 za úhradu ve výši

- trvalý travní porost za cenu 500 Kč/bm bez DPH v ostatní ploše, ostatní plocha  
-ostatní komunikace za cenu 600 Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše.
- přípojková skříň 1.000 ,- Kč/1ks bez DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:

a) umístění a užívání nové přípojkové skříně

b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním staveb „Ostrava Provaznická Stavební bytové
družstvo“
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

3355/68  
17

Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

vydat záporné stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 855/1 lesní pozemek o výměře  98 m2 (7 m x 14
m), v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - nesvěřeného
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem ucelení nemovitostí ve vlastnictví žadatele

3356/68  
18

Stanovisko k přijetí daru, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Škody

Rada městského obvodu

souhlasí

s přijetím daru – stavby parkoviště o 19 parkovacích stáních vč. chodníku situovaných na pozemku parc.č.
71/117 ostatní plocha-jiná plocha ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeném Městského obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Škody, od společnosti Komanditní společnost Orio, IČ:
18051073, se sídlem Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina, v účetní hodnotě 324.718 Kč  

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o výše uvedeném

3357/68  
19

Stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Sámova x Horní

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru   na prodej p.p.č. 340/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 948 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Sámova x Horní , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih, za
účelem  zajištění přístupu k nemovitostem – bytovým domům  p.č.st. 1341, 1342 a 1343

a
doporučuje
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zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k prodeji pozemku

3358/68  
20

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit  pronájem části pozemku p.p.č. 654/157 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Výškovická, panu M. P., bytem J. Maluchy 223/95, Ostrava - Dubina, a to na základě
Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/405/12/Ulr., uzavřené za účelem provozování stávajícího
novinového stánku, dohodou dnem 31.3.2013

b) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/157 ostatní plocha, zeleň  o výměře 15 m2   v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, za účelem provozování stávajícího novinového stánku, na dobu
neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

3359/68  
21

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Gurťjevova, panu Mgr. J. H., bytem Nerudova 9A, Ostrava - Vítkovice (původně bytem
Gurťjevova 6, Ostrava - Zábřeh),  na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/658/10, uzavřené za
účelem zřízení a užívání parkovacího stání, dohodou dnem 31.3.2013

b)  zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání parkovacího stání  pro osobní automobil, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

3360/68  
22

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy,
Z. Bára

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 100/20 ostatní plocha-zeleň o výměře 8,5 m2  v k.ú. Dubina u
Ostravy, ul. Z. Bára, za účelem přístupu do provozovny, panu Ing. K. H., bytem B. Četyny 933/8, 700 30
Ostrava – Bělský Les, dle smlouvy č. 2/a/042/233/00/Hav ze dne 26.6.2000, dohodou dnem 31.3.2013, dle
důvodové zprávy

a
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 100/20 ostatní plocha-zeleň o výměře 8,5 m2, v k.ú.
Dubina u Ostravy, ulice Z. Bára, za účelem užívání přístupového chodníku do nebytového prostoru, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3361/68  
23

Ukončení nájmu části  pozemku p.p.č. 458/10 zahrada, ZPF k.ú. Zábřeh nad Odrou ,ul. K

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit nájem části  pozemku p.p.č. 458/10 zahrada, ZPF  o výměře 90 m2 nájemci panu P. Ch., bytem
Václava Košaře 122/1, Ostrava- Dubina, PSČ 700 30  dohodou dnem 31.3.2013 dle důvodové zprávy.
rozhodla

zveřejnit záměr na část pozemku p.p.č. 458/10 zahrada, ZPF o výměře 90 m2, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova

3362/68  
24

Ukončení nájmu letní zahrádky, zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 462
Hrabůvka, ul.  Mjr. Nováka

Rada městského obvodu

rozhodla

a)
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ukončit nájem letní zahrádky  na části pozemku p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabůvka, o
velikosti  24 m2 nájemci panu S. D., bytem Nad Pekárnou 682, 738 01 Stará Ves nad Ondřejnicí, dohodou
dnem 31.3.2013 dle důvodové zprávy

b)
zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 462/1  ostatní plocha, zeleň o výměře 24 m2  a 48 m2 v
k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka, v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava
– Jih, za účelem provozování letní zahrádky u restaurace, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

3363/68  
25

Ukončení nájmu pozemku pod stavbou, zveřejnění záměru na pronájem pozemku st. p.č. 63
k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Při Hůře“

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení  nájmu pozemku pod stavbou st.p.č. 6375 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 k
 2.12.2012  nájemkyní paní B. B. , bytem Starodvorská 614, Krmelín, PSČ 739 24  z důvodu prodeje
zahradní chatky umístěné na předmětném pozemku, dle důvodové zprávy.
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem  pozemku pod stavbou st.p.č. 6375 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19
m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava
– Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou,  jako zastavěné plochy,  na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou.

3364/68  
26

Zrušení části usnesení a prodej bytové jednotky s podílem na zast. pozemku a společný
částech domu na ul. Hasičská 37 formou veřejné dobrovolné dražby

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 0752/11 ze dne 5. 6. 2003 u bytu č. 2
souhlasí

s úplatným převodem bytové jednotky č. 476/2 s příslušným podílem na zastavěném pozemku a
společných částech domu č. pop. 476, ulice Hasičská č. or. 37, s parc. č. st. 435 - zastavěná  plocha o
výměře 611 m2, v kat. území Hrabůvka, část obce Hrabůvka, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění,
zák. č. 26/2000 Sb., v platném znění a dle důvodové zprávy. Prodej bude realizován formou veřejné dražby
a nabyvatelem bude vydražitel jednotky

Hasičská  37
jednotka číslo 476/2  
pod. na spol. část. a poz. 3376/54784  
vyvolávací cena b. j. 70% odhadní ceny
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

a)
zrušit část usnesení č. 0139/7 ze dne 26. 6. 2003 u bytu č. 2  

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

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

3365/68  
27

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 4425 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č.
4426/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 25 x 4,7 m, za účelem
zřízení a užívání letní zahrádky u sport baru LUCKY
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3366/68  
28

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu:
- manželům P. a J. K., za pronájem bytu na ul. Abramovova 1590/14, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1.486 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 230 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb a ve výši
2.040 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

3367/68  
29

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu:
- panu V. Ch., za pronájem bytu na ul. Abramovova 1590/14, Ostrava-Zábřeh, ve výši 82.484 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.400 Kč za náklady řízení,
- panu J. F., za pronájem bytu na ul. Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh, ve výši 134.149 Kč za poplatek z
prodlení, ve výši 4.332 Kč za náklady řízení,
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

3368/68  
30

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:
- panu S. Š., za pronájem bytu na ul. Fr. Formana 30/278, Ostrava-Dubina, ve výši 10.270 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 3.753,75 Kč za náklady opravy bytu, dle důvodové zprávy

3369/68  
31

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:
- panu J. O., za pronájem bytu na ul. Rodimcevova 2178/18, Ostrava-Zábřeh, ve výši 26.936 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 3.780 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout

3370/68  
32

Podání výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší, zaslání výstrahy, zánik nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) Y. D.

M. M., Jugoslávská 26, č. b. 24
P. P., Volgogradská 72 a
P. H., Volgogradská 72, č. b. 5

2) JUDr. J. J.

R. S., B. Václavka 1, č. b. 19

3) Mgr. R. P.

B. M., P. Lumumby 22, č. b. 3
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II.

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

B. M., P. Lumumby 22, č. b. 3
L. K., Karpatská 20, č. b. 34

III.

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 Y. D., dle
důvodové zprávy

P. R., Petruškova 16, č. b. 14
B. L., Volgogradská 24, č. b. 7

IV.

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

1) JUDr. M. K.

J. F., Zlepšovatelů 20, č. b. 4

2) Y. D.

D. M., Čujkovova 23, č. b. 68

3371/68  
33

Prominutí nájemného z důvodu stavebních prací v objektu na ul. Lužická 591/4, Ostrava
Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí nájemného z nebytových prostor v objektu na ul. Lužická 591/4, Ostrava-Výškovice, nájemci
MVDr. D. P., IČ: 65391837, se sídlem Lužická 591/4, Ostrava-Výškovice, z důvodu výměny oken,
meziokenních vložek, výměny vstupních dveří a následných zámečnických a zednických prací včetně oprav
maleb v objektu  za období 03.12. - 14.12.2012  v celkové  výši 2.456,- Kč, dle důvodové zprávy

3372/68  
34

Prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Závodní 49,
O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí nájemného za pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Závodní 330/49 v
Ostravě-Hrabůvce, jehož nájemkyní je paní Mgr.A. R. K. I., bytem 742 58 Trnávka 243, IČ: 87841291, z
důvodu  provádění oprav v nebytovém prostoru v období od  27.11.2012 do 07.01.2013  ve výši 2.172,- Kč
dle důvodové zprávy

3373/68  
35

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

I. s prominutím poplatku z prodlení
- manželům M. a T. A., za byt na ul. Svornosti 2305/43, Ostrava-Zábřeh, ve výši 95% z částky 44.051 Kč,
tj. 41.848 Kč,
- manželům M, a T, H, za byt na ul. Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, ve výši 95% z částky 84.153 Kč
tj, 79.945 Kč,
- paní I. K., za byt na ul. Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh, ve výši 95% z částky 25.822 Kč, tj.
24.531 Kč,
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout
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3374/68  
36

Pronájem bytu, pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Mňukova 24 , 0+1, standard, č. b. 38
K. J., Markova 16

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

K. J., Markova 16, č. b. 27

II.

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

Průkopnická 1, 1+2, standard, č. b. 9
Š. T., Provaznická 9

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 8
H. J., Hasičská 39 a H. H., Hasičská 39

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 16
D. M., Horní 3
rozhodla

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

III.

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

Čujkovova 17, 1+2, standard, č. b. 3
S. L., Pavlovova 69

Jugoslávská 20, 1+3, standard, č. b. 18
Ch. V., Varenská 6, Moravská Ostrava

Zlepšovatelů 42, 1+2, standard, č. b. 6
K. A., Svazácká 46
rozhodla

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

IV.

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

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 81
T. H., Čujkovova 32

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 36
Ing. N. R., Mitrovická 100, Ostrava-Nová Bělá
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

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

T. H., Čujkovova 32, č. b. 90
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3375/68  
37

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

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu nebytového prostoru v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeném
Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. U Studia 2855/1 v Ostravě-Zábřehu, o velikosti 25,10 m2 panu L.
P., bytem Patrice Lumumby 2233/76, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 13646087 za účelem zřízení prodejny
jízdních kol a náhradních dílů, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 600,-
Kč/m2/rok

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

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

3376/68  
38

Přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v objektu na ul. Horymírova 121 v Ostravě-
Zábřehu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v objektu DPS na ul. Horymírova, Ostrava - Zábřeh, na
základě Smlouvy o prodeji podniku, uzavřené v souladu s ustanovením  § 476 a násl. obchodního zákoníku,
mezi prodávající paní J. S., bytem V Zálomu 2897/2, Ostrava-Zábřeh, IČ:13598384 a kupující paní Z. L.,
bytem V Zálomu 2900/8, Ostrava-Zábřeh, IČ: 41360192, dle důvodové zprávy
zmocňuje

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

s podnájmem části nebytových prostor, pro paní J. S., bytem V Zálomu 2897/2, Ostrava-Zábřeh,
IČ:13598384, za účelem provozování kadeřnických služeb, a to za stejných podmínek, které jsou uvedeny
v nájemní smlouvě, dle důvodové zprávy

3377/68  
39

Souhlas s podnájmem části nebytového prostoru v objektu na ul. V Zálomu 1, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

s podnájmem části nebytového prostoru  o celkové výměře 95,69 m2  vč. užívání společných prostor
nebytového prostoru, podnájemci "42. Přední hlídka Royal Rangers", se sídlem Hornická 2675/50, 702 00
 Moravská Ostrava, IČ: 75103893, zastoupenému statutárním zástupcem Mgr. M. B.  a části nebytového
prostoru  o celkové výměře 118,30 m2  vč. užívání společných prostor nebytového prostoru v objektu na ul.
V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh , podnájemci " Young Life o.s.", pobočka Ostrava, Volgogradská  45, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 26531003, zastoupenému předsedou sdružení panem O. K., a to za stejných
podmínek, které má nájemce sjednány v nájemní smlouvě, dle důvodové zprávy

3378/68  
40

Souhlas s poskytnutím části nebytových prostor v budově G - Centra do užívání dalším
subjektům

Rada městského obvodu

souhlasí

aby společnost MIKASA o.s., se sídlem Lumírova 28, Ostrava - Výškovice, poskytla k užívání část
vypůjčených nebytových prostor v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40A/3165, Ostrava - Zábřeh, paní
Mgr. et Mgr. K. B., za účelem provozování soukromé psychologické praxe, na dobu určitou 1 rok, s
účinností od 01.04.2013 do 31.03.2014, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě

3379/68  
41

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

A. M., Horymírova 4, č. b. 22
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B. M., Odobrářská 72, č. b. 17
B. T., Zlepšovatelů 42, č. b. 5
B. M., Lumírova 7, č. b. 64
B. K., Čujkovova 23, č. b. 88
B. D., Pavlovova 67, č. b. 11
Č. P., Zlepšovatelů 36, č. b. 3
Č. J., Odborářská 68, č. b. 4
D. R., Čujkovova 32, č. b. 48
D. S., Jana Škody 1, č. b. 23
D. T., U Studia 1, č. b. 6
D. R. a D. P., Edisonova 29, č. b. 4
F. M., Bedřicha Četyny 2, č. b. 9
G. H., Václava Košaře 4, č. b. 47
G. M., Jubilejní 48, č. b. 1
G. T. a G. P., Lumírova 7, č. b. 34
H. L. a H. L., Vlasty Vlasákové 2, č. b. 9
H. D., Jubilejní 40, č. b. 5
H. J., Horymírova 14, č. b. 6
H. T., Patrice Lumumby 6, č. b. 3
Ch. Z., Jubilejní 34, č. b. 2
J. E. a J. M., U Studia 1, č. b. 13
J. I., Volgogradská 20, č. b. 8
K. M., Odobrářská 74, č. b. 32
K. N. a K. A., Výškovická 153, č. b. 15
K. J. a K. V., Horymírova 123, č. b. 58
K. K., Hasičská 1, č. b. 18
K. J., Letecká 15, č. b. 1
K. R. a K. A., Svornosti 45, č. b. 1
K. E., Františka Formana 47, č. b. 16
K. V., Františka Formana 49, č. b. 13
K. M., Odborářská 68, č. b. 34
L. A. a L. M., Vaňkova 46, č. b. 26
L. M., Patrice Lumumby 19, č. b. 10  
L. K., Václava Košaře 3, č. b. 6
L. L., Klegova 23, č. b. 9
M. M., Provaznická 32, č. b. 5
M. P., Čujkovova 29, č. b. 55
M. J., Jana Škody 1, č. b. 2
M. E., Břenkova 7, č. b. 49
M. I., Čujkovova 31, č. b. 45
M. A., Dr. Šavrdy 15, č. b. 20
M. D., Horní 29, č. b. 20
M. D. a M. R., Abramovova 20, č. b. 5
M. P., Rodimcevova 18, č. b. 7
M. A., Čujkovova 23, č. b. 81
M. L., Břenkova 7, č. b. 20
M. E., Volgogradská 26, č. b. 6
N. P., Karpatská 20, č. b. 17
N. M. a N. E., Provaznická 32, č. b. 7
O. V. a O. A., Dr. Šavrdy 19, č. b. 7
P. R., Břenkova 7, č. b. 79
P. M., Výškovická 157, č. b. 29
P. P., Zlepšovatelů 54, č. b. 6
P. K. a P. M., Petruškova 16, č. b. 10
P. J., Jugoslávská 26, č. b. 6
P. M., Plzeňská 8, č. b. 88
P. R., Plzeňská 10, č. b. 90
P. J., Bedřicha Četyny 2, č. b. 51
P. M., Zlepšovatelů 14, č. b. 4
P. L., Jubilejní 32, č. b. 1
R. A., Čujkovova 23, č. b. 34
R. R., Oráčova 1, č. b. 44
R. T. a R. M., Jugoslávská 26, č. b. 9
S. M., Tylova 4, č. b. 27
S. L., Jubilejní 68, č. b. 4
S. J., Bohumíra Četyny 2, č. b. 69
S. Š., Horymírova 125, č. b. 34
S. V. a S. M., Jiskřiček 10, č. b. 10
S. A., Horymírova 125, č. b. 5
S. P., Čujkovova 31, č. b. 62
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S. I., Jiskřiček 10, č. b. 9
S. J., Jana Škody 9, č. b. 19
S. J. a S. V., Čujkovova 15, č. b. 2
Š. J. a Š. R., Provaznická 32, č. b. 19
Š. D., Edisonova 84, č. b. 21
Š. J., Výškovická 174, č. b. 64
Š. K., Jubilejní 60, č. b. 1
Š. K., Čujkovova 29, č. b. 87
Š. Z., Františka Formana 47, č. b. 18
T. P., Dr. Šavrdy 17, č. b. 11
T. M., Františka Formana 53, č. b. 9
T. P., Provaznická 32, č. b. 6
V. S., Milana Fialy 1, č. b. 52
V. E., Horymírova 125, č. b. 39
V. J., Svornosti 45, č. b. 11
V. Y., Čujkovova 23, č. b. 9
V. J., Výškovická 174, č. b. 62
V. Z., Patrice Lumumby 12, č. b. 6
V. E., Františka Formana 55, č. b. 20
V. L., Volgogradská 165, č. b. 8
Z. K. a Z. T., Tylova 4, č. b. 14
Ž. L., Plzeňská 10, č. b. 46
Ž. D., Letecká 15, č. b. 4

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

B. A., Břenkova 7, č. b. 41

H. N., U Studia 1, č. b. 27

III.
o uzavření smlouvy k nájmu bytu (po uplynutí sjednané doby určité) na dobu určitou - 3 měsíce s
automatickým prodlužováním za smluvně sjednaných podmínek, dle důvodové zprávy

P. D., Čujkovova 13, č. b. 4

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

V. V., ul. 29 dubna 33, Ostrava-Výškovice

L. V., ul. Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka

3380/68  
42

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

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit nebytové prostory 2. NP v objektu na ul. Krasnoarmějců 26A v Ostravě- Zábřehu, o výměře 332,82
m2,  Sdružení přátel sborového zpěvu o. s., ZŠ A MŠ Kosmonautů 15, se sídlem Kosmonautů 15, Ostrava-
Zábřeh, IČ: 27035743, za účelem užívání jako klubovny pro pěvecký sbor Ko-Ko, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě
souhlasí

aby pěvecký sbor Ko-Ko, Sdružení přátel sborového zpěvu o. s., ZŠ A MŠ Kosmonautů 15, se sídlem
Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, IČ: 27035743, mohl přenechat části nebytových prostor v 2.NP objektu
na ul. Krasnoarmějců 26A v Ostravě- Zábřehu, pro další subjekty zabývající se volnočasovými a kulturními
aktivitami dětí a mládeže, a to za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny ve smlouvě o výpůjčce,
maximálně však po dobu trvání výpůjčky, dle důvodové zprávy

3381/68  
43

Změny ve funkci předsedy rozborové komise pro příspěvkovou organizaci Majetková správ
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu
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odvolává

Ing. Radima Lauka z funkce předsedy rozborové komise pro příspěvkovou organizaci Majetková správa
Ostrava-Jih
jmenuje

p. Františka Dehnera do funkce předsedy rozborové komise pro příspěvkovou organizaci Majetková správa
Ostrava-Jih

3382/68  
44

Zveřejnění záměru na pronájem části nebytových prostor v objektu DPS na ul. Horymírov
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 32,88 m2, v 2.NP pavilonu „C“ DPS
Horymírova 121, Ostrava – Zábřeh (bývalá ordinace lékaře), na dobu neurčitou s tříměsiční výpovědní
lhůtou, bez stanovení minimální výše nájemného

3383/68  
45

Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí" na odběrném místě podchod Dr. Martínka 1138/9, Ostrava - Hrabůvka se společností ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV - Podmolky, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 247290035, dle důvodové
zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu "Smlouvy o připojení elektrického zařízení k
distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí".

3384/68  
46

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu dle důvodové zprávy

1)
J. P.
Jugoslávská 20, Ostrava-Zábřeh

R. K.
Václava Jiřikovského 37, Ostrava-Dubina

2)
M. K.
J. K.
Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 8

P. M.
J. M.
Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 15

3)
P. P.
Lumírova 7, Ostrava-Výškovice

M. N.
Dr. Šavrdy 17, Ostrava-Bělský Les

4)
J. N.
Výškovická 153, Ostrava-Výškovice

I. B.
M. B.
Kischova 11, Ostrava-Zábřeh
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5)
J. V.
Vaňkova 48, Ostrava-Bělský Les

K. H.
Mjr. Nováka 13, Ostrava-Hrabůvka

3385/68  
47

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

Břenkova 7, 1+3, standard, č. b. 18
Ž. V. a Ž. D., Břenkova 7, Ostrava-Zábřeh

Volgogradská 121, 1+2, standard, č. b. 6
M. M., Volgogradská 121, Ostrava-Zábřeh

3386/68  
48

Zánik mandátu, prohlášení členem zastupitelstva

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zánik mandátu MUDr. Zdenky Němečkové Crkvenjaš, dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., O
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ke dni 27. 2. 2013
prohlašuje

Ing. Jaroslava Mourečka, dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., O volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů,             
členem Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za volební stranu TOP 09 ode dne 28. 2. 2013

3387/68  
49

Doplnění a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace zřízené Statutárním m
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

doplnění a úplné znění zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit doplnění a úplné znění zřizovací listiny Základní školy
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.

3388/68  
50

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací základní
mateřských škol zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih, varianty

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací uvedených v příloze
č. 1  a potvrdit je ve funkci. Pracovní poměr se ředitelům uvedeným v  příloze č. 1 mění na dobu určitou 6
let od 1.8.2013.

3389/68  
51

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků ke Dni učitelů

Rada městského obvodu

rozhodla

o ocenění pedagogických pracovníků školských zařízení Městského obvodu Ostrava-Jih u příležitosti Dne
učitelů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

3390/68  
52

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Z
školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí
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s převodem finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy  a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.

3391/68  
53

Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 5000,- Kč od společnosti Dalkia ČR, a.s. na vzdělávací činnost žáků školy - čtenářský
projekt Souboj čtenářů.

3392/68  
54

Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20,
příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20,
příspěvkové organizaci zřízené městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy.

3393/68  
55

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve
školství a kultuře", v části sedmé , čl.1, bodu 1. pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Dubina,
V.Košaře 6, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na
výměnu plastových oken budovy základní školy v předpokládané výši 763.147,85Kč bez DPH

3394/68  
56

Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březi
příspěvkové organizace.

Rada městského obvodu

souhlasí

se zvýšením kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizace s účinností od 1.9.2013.

3395/68  
57

Veřejná zakázka Modernizace hlediště Kina LUNA

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/104/12 na realizaci podlimitní veřejné zakázky
Modernizace hlediště Kina LUNA, kterým se mění osoba povinná k dani a rozsah plnění, a to z důvodu
realizace dodatečných prací a nerealizovaných prací souvisejících s dokončením díla, které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách, se zhotovitelem HOKO-VH s.r.o. za cenu nejvýše přípustnou
3.833.534,00 Kč bez DPH
ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury

připravit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/104/12 na výše uvedenou zakázku
Termín: 15.3.2013

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu

prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/104/12 na výše uvedenou zakázku, a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 18.3.2013
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3396/68  
58

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5137 o 35 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 2, § 5512, pol. 5137 o 35 tis. Kč

3397/68  
59P

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

odměny ředitelům příspěvkových organizací v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v
platném znění a v souladu se "Zásadami 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".

3398/68  
60P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace pro
vlhkosti Edisonova 5/404, 5A/399, 7/403, Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce VZ 15.13 "Oprava fasády, střechy, výměna
oken a izolace proti zemní vlhkosti Edisonova 5/404, 5A/399, 7/403, Ostrava-Hrabůvka“  dle § 86 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 15.13
Termín: 30. 04. 2013

3399/68  
61P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
platném znění a části III. Zásad) -„Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 05.13 na provedení stavebních prací „Zateplení a výměna oken ZŠ
Srbská, Ostrava-“  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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
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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
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 05.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 06. 2013

3400/68  
62P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat
části III. Zásad) - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 03.13 na provedení stavebních prací
"Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání
koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím
zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 03.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 06. 2013

3401/68  
63P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat
části III. Zásad) - Výměna oken Fr. Formana 28, 30, 47, 49, 51, 53

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 02.13 na provedení stavebních prací
"Výměna oken Fr. Formana 28, 30, 47, 49, 51, 53" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro
uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
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komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 02.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 06. 2013

3402/68  
64P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakáz
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Oprava elektroinstalace společných prosto
Rodimcevova 16, 18, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- EUROprojekt build and technology s.r.o., se sídlem Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ:
26843226,
- Alarm K+K elektronika s.r.o., se sídlem Blodkova 143/24, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČ: 25842765,
- ELTRO elektrofirma s.r.o., se sídlem U Haldy 74/34, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ: 26813751, a
- SV - Elektro, s.r.o., se sídlem P. Bezruče 216, 747 24  Chuchelná, IČ: 47151838,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu VZ 04.13 na provedení stavebních prací "Oprava elektroinstalace společných prostor Rodimcevova
16, 18, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem ELIN servis s.r.o., se sídlem Hornická 64/3212, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
25396633, za nabídkovou cenu:
Kč 485.667,00 bez DPH, tj. Kč 558.517,05 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Miroslav Pytel MIROP, s místem podnikání Slavníkovců 13A, 709
00 Ostrava-Mar. Hory, IČ: 18110592, za nabídkovou cenu:
Kč 551.741,60 bez DPH, tj. Kč 634.502,84 vč. DPH
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava elektroinstalace společných
prostor Rodimcevova 16, 18, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 28. 03. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu  "Oprava
elektroinstalace společných prostor Rodimcevova 16, 18, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu
Termín: 05. 04. 2013
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3403/68  
65P

Podmínky výzvy (staveb.práce dle § 18 odst. 5 z.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, 
a odd. B části II. Zásad) - Výměna oken na MŠ A. Gavlase 12, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 09.13 k provedení stavebních prací
 „Výměna oken na MŠ A. Gavlase 12, Ostrava-Dubina“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro
uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
3. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 09.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 28. 03. 2013

3404/68  
OR

Projednávání materiálů, týkajících se pronájmů pozemků bez vyjádření majetkové komise

Rada městského obvodu

souhlasí

s tím, aby majetková komise neprojednávala navazující vztahy k:

- pozemkům pod chatkami v zahrádkářských osadách
- pozemkům pod garážemi v cizím vlastnictví
- pozemkům pod vybudovanými parkovacími stáními v cizím vlastnictví
- pozemkům pod trvalými stavbami - občanské vybavenosti

vždy při změně vlastníka.
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava - usnesení RMOb Ostrava-JIh ze dne 17.01.2013, č. 3148/64

Rada městského obvodu

souhlasí

I. s uzavřením splátkového kalendáře s p. B. V. a pí D. V.,  bytem U Studia 67/29, Ostrava-Zábřeh, na
úhradu dlužného nájemného a  služeb  spojených s nájmem bytu na ul. Čujkovova 23/1715, Ostrava-
Zábřeh,  formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 2.000 Kč, to po dobu 19 měsíců a poslední 20.
splátka  je stanovena ve výši 341 Kč,

II. s uzavřením splátkového kalendáře s p. K. M. a pí J. M., bytem Svornosti 5/2280, Ostrava-Zábřeh, na
úhradu dlužného nájemného a  služeb  spojených s nájmem bytu na ul.Svornosti 5/2280, Ostrava-Zábřeh,
 formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 2.000 Kč, to po dobu 25 měsíců a poslední 26. splátka  je
stanovena ve výši 336 Kč, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout
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