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Přehled usnesení 69. schůze Rady městského obvodu, ze dne 28. 3. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3405/69 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3406/69 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3407/69 3. Náhrada škody (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3408/69 4. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3409/69 5. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3410/69 6. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3411/69 7. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3412/69 8. Dodatek ke smlouvě z důvodu novely zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3413/69 9. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3414/69 10. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3415/69 11. Doplnění jednání zastupitelstva o zobrazení zastupitele při diskuzi (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3416/69 12. Bezpečnostní situace a prevence kriminality
Městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3417/69 13. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací ve školství a kultuře za rok 2012 (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3418/69 14. Změna odpisových plánů na rok 2013 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3419/69 15. Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkové organizace o
bezplatné využití Sportovního centra Dubina (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3420/69 16. Účetní závěrka roku 2012 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, Dr.Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka
 příspěvkové organizace, IČO 73184560 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3421/69 17. Účetní závěrka roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, IČO
75029855 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3422/69 18. Účetní závěrka roku 2012 Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace, IČO 75029863 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3423/69 19. Účetní závěrka roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace, IČO
75029880 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3424/69 20. Účetní závěrka roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace, IČO
75029821 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3425/69 21. Účetní závěrka roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace, IČO
75029871 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3426/69 22. Účetní závěrka roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, IČO
75029839 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3427/69 23. Účetní závěrka roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace, IČO
75029847 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3428/69 24. Účetní závěrka roku 2012 Základní  školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace, IČO 70978336 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3429/69 25. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace, IČO 70978361 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3430/69 26. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové
organizace, IČO 70978352 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3431/69 27. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina,V. Košaře 6, příspěvkové
organizace, IČO 70631751 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3432/69 28. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizace, IČO 70944652 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)
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3433/69 29. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové
organizace, IČO 70631743 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3434/69 30. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace, IČO 70631735 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3435/69 31. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,příspěvkové
organizace, IČO 70631786 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3436/69 32. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizace, IČO 70944628 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3437/69 33. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové
organizace, IČO 70631760 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3438/69 34. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace, IČO 70944687 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3439/69 35. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Mitušova 8, příspěvkové
organizace, IČO 70631727 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3440/69 36. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové
organizace, IČO 70978328 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3441/69 37. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace,
IČO 70944661 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3442/69 38. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace, IČO
70978379 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3443/69 39. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, IČO
70978310 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3444/69 40. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, IČO
70631778 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3445/69 41. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, IČO
70978387 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3446/69 42. Účetní závěrka roku 2012 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, IČO
70978344 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3447/69 43. Žádosti o poskytnutí transferů na prevenci kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2013 (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

3448/69 44. Odpis pohledávky po zemřelém nájemci (František Dehner, místostarosta)

3449/69 45. Podání výpovědi z nájmu bytu, zaslání výstrahy, zánik nájmu bytu, uzavření smlouvy o ubytování, zrušení
výpovědi (František Dehner, místostarosta)

3450/69 46. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

3451/69 47. Pronájem bytu, uzavření smlouvy k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

3452/69 48. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

3453/69 49. Rozšíření účelu užívání nebytového prostoru v obytném domě na ul. Závodní 49a, O.-Hrabůvka (František
Dehner, místostarosta)

3454/69 50. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (František Dehner, místostarosta)

3455/69 51. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (František Dehner, místostarosta)

3456/69 52. Žádosti o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

3457/69 53. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

3458/69 54. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3459/69 55. Pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3460/69 56. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3461/69 57. Ukončení nájmu pozemku pod stavbou, zveřejnění záměru na pronájem  pozemku st. p.č. 6062, k.ú. Zábřeh
nad Odrou , lokalita „ Korýtko“ (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3462/69 58. Úprava smlouvy o nájmu a smlouvy o právu provést stavbu č.7/014/259/10/Gál (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3463/69 59. Výpůjčka části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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3464/69 60. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícícmi garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad
Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3465/69 61. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Výškovická x Jugoslávská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3466/69 62. Stanovisko ke směně pozemků a budoucí VB na pozemek v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova x Holasova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3467/69 63. Záměr na pronájem  části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Oráčova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3468/69 64. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3469/69 65. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6026/1, k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita zahrádkářská
osada „ Korýtko“ (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3470/69 66. Návrh na uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o poskytování právní pomoci (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3471/69 67. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Stará Ves nad Ondřejnicí (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3472/69 68P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 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)

3473/69 69P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 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. Jubilejní 21,
Velflíkova 7 a Slezská 16, k. ú. Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

3474/69 70P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 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)

3475/69 71P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 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 Edisonova 5/404,
5A/399, 7/403, Ostrava-Hrabůvka" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

3476/69 72P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B části
II. Zásad) -  „Exekuční činnost a další činnosti exekutora v roce 2013“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3477/69 73P. 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 stoupaček studené vody, teplé vody, cirkulace a kanalizace v objektu DPS
Horymírova 3054/121, O.-Zábřeh, pavilon "C" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

3478/69 74P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - Výměna oken bytového domu Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3479/69 75P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - Výměna oken na MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3480/69 76P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - Výměna oken v objektu zdravotního střediska, ul. F. Formana 251/13a, Ostrava - Dubina (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3481/69 OR Odvolání a jmenování předsedy škodní komise (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

3482/69 OR Změny ve složení komisí rady městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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3405/69  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5152 o 36 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 2212, pol. 5192 o 36 tis. Kč

3406/69  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2012)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, UZ 11 o 1 tis. Kč

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 6 tis. Kč (zapojení VF FRB)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1054, UZ 3 o 6 tis. Kč

3407/69  
3

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o finanční dorovnání škody p. Miloslava Zadrobílka

3408/69  
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 Odborářská v Ostravě-
Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové zprávy

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 16
S. Z., bytem Tylova 51, Ostrava-Zábřeh

3409/69  
5

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

Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 6
J. L., Adamusova 2, Ostrava-Hrabůvka

3410/69  
6

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 09, box č. 28 na ul. Výškovická panu J. M.  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 33, box č. 81, NP na ul. Vl. Vlasákové paní P. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

3411/69  
7

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí
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1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 07, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan D. Ž., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 53, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan V. T.,
- PO 31, box č. 47, PP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan S. B.,
- PO 51, box č. 70, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. Š.,
- PO 51, box č. 85, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní S. Š., 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.

3412/69  
8

Dodatek ke smlouvě z důvodu novely zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v
pozdějších předpisů

Rada městského obvodu

bere na vědomí

smlouvu, ke které bude z důvodu novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, uzavřen dodatek zahrnující změnu sazby daně.
ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh dodatku smlouvy zahrnující změnu sazby daně dle novely zákona č. 235/2004 Sb.
Termín: 10.04.2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy zahrnující změnu sazby daně dle novely zákona č. 235/2004 Sb. a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 24.04.2013

3413/69  
9

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na  pronájem části pozemku parc.č. 1445 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia 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.

3414/69  
10

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V. Pravidla pro nakládání s finančními prostředky, evidencí majetku a postupy v
účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 9 v celkové výši 365 153,86 Kč :

1) DHM - přístroje a zvláštní technika        47. 599,- Kč
2) DDHM                                                       317.554,86 Kč
ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit, likvidaci neupotřebitelného majetku.

3415/69  
11

Doplnění jednání zastupitelstva o zobrazení zastupitele při diskuzi

Rada městského obvodu

rozhodla

o realizaci Varianty  I.        .

3416/69  
12

Bezpečnostní situace a prevence kriminality
Městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí
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1/ Zprávu Policie ČR, Městského ředitelství policie Ostrava o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní
bezpečnosti za rok 2012 ve vztahu k městskému obvodu Ostrava-Jih
2/ Zprávu o bezpečnostní situaci a činnosti Městské policie Ostrava v roce 2012
3/ Zprávu prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih 2012
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít jmenované zprávy na vědomí

3417/69  
13

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací ve školství a kultuře za rok 2012

Rada městského obvodu

projednala

výsledky hospodaření za rok 2012 příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
schvaluje

výši zlepšených výsledků hospodaření  dosažených příspěvkovými organizacemi ve školství a kultuře
zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih za rok 2012 a rozdělení  těchto
zlepšených výsledků hospodaření dle tab. č. 1
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí výsledky hospodaření a rozdělení dosažených
zlepšených výsledků hospodaření za rok 2012 příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených
Statutárním městem, Městským obvodem Ostrava-Jih dle tabulky č. 1.

3418/69  
14

Změna odpisových plánů na rok 2013 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2013
Základní škole a mateřská škole MUDr. Emílie Lukášové  Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové
organizaci
Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizaci
Mateřská škole Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizaci dle důvodové zprávy

3419/69  
15

Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkové
organizace o bezplatné využití Sportovního centra Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

s bezplatným užíváním Sportovního centra Dubina dne 11.května 2013 Dětským domovem a Školní
jídelnou, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkovou organizací se sídlem Reymontova 2a, Ostrava-
Hrabová, IČ: 61989339 za účelem pořádání florbalového turnaje dětských domovů Moravskoslezského kraje

3420/69  
16

Účetní závěrka roku 2012 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, Dr.Martínka 1439/4, Ostrava
Hrabůvka  příspěvkové organizace, IČO 73184560

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, Dr.Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvkové organizace, IČO 73184560.

3421/69  
17

Účetní závěrka roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové orga
IČO 75029855

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, IČO
75029855

3422/69  
18

Účetní závěrka roku 2012 Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvkové organizace, IČO 75029863

Rada městského obvodu
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schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvkové organizace, IČO 75029863.

3423/69  
19

Účetní závěrka roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové
organizace, IČO 75029880

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace,
IČO 75029880.

3424/69  
20

Účetní závěrka roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové
organizace, IČO 75029821

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace,
IČO 75029821.

3425/69  
21

Účetní závěrka roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové
organizace, IČO 75029871

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace,
IČO 75029871.

3426/69  
22

Účetní závěrka roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové
organizace, IČO 75029839

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace,
IČO 75029839

3427/69  
23

Účetní závěrka roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace, IČO 75029847

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace,
IČO 75029847.

3428/69  
24

Účetní závěrka roku 2012 Základní  školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 5
příspěvkové organizace, IČO 70978336

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizace, IČO 70978336.

3429/69  
25

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrav
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, IČO 70978361

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, IČO 70978361.
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3430/69  
26

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvors
příspěvkové organizace, IČO 70978352

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace, IČO 70978352.

3431/69  
27

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina,V. Košaře 6,
příspěvkové organizace, IČO 70631751

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace, IČO 70631751.

3432/69  
28

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 
příspěvkové organizace, IČO 70944652

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace, IČO 70944652.

3433/69  
29

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 3
příspěvkové organizace, IČO 70631743

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace, IČO 70631743.

3434/69  
30

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 1
příspěvkové organizace, IČO 70631735

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace, IČO 70631735.

3435/69  
31

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková
33,příspěvkové organizace, IČO 70631786

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace, IČO 70631786.

3436/69  
32

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 1
příspěvkové organizace, IČO 70944628

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy a  mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace, IČO 70944628.

3437/69  
33

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 1
příspěvkové organizace, IČO 70631760

Rada městského obvodu

schvaluje
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řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace, IČO 70631760.

3438/69  
34

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 1
příspěvkové organizace, IČO 70944687

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace, IČO 70944687.

3439/69  
35

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Mitušova 8,
příspěvkové organizace, IČO 70631727

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8,
příspěvkové organizace, IČO 70631727.

3440/69  
36

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská
příspěvkové organizace, IČO 70978328

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace, IČO 70978328.

3441/69  
37

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěv
organizace, IČO 70944661

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizace, IČO 70944661.

3442/69  
38

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové
organizace, IČO 70978379

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace,
IČO 70978379.

3443/69  
39

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizace, IČO 70978310

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizace, IČO 70978310.

3444/69  
40

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové orga
IČO 70631778

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, IČO
70631778.

3445/69  
41

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové
organizace, IČO 70978387

Rada městského obvodu
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schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace,
IČO 70978387.

3446/69  
42

Účetní závěrka roku 2012 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové
organizace, IČO 70978344

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku roku 2012 Základní  školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace,
IČO 70978344.

3447/69  
43

Žádosti o poskytnutí transferů na prevenci kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih p
2013

Rada městského obvodu

projednala

žádosti o poskytnutí transferů na projekty v rámci prevence kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih
předkládané Statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy dle předloženého materiálu
souhlasí

s podáním žádostí o poskytnutí transferů Statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy dle
předloženého materiálu

3448/69  
44

Odpis pohledávky po zemřelém nájemci

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:
- panu P. P., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, ve výši 11.749 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 3.037 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2009
a 2010, dle důvodové zprávy

3449/69  
45

Podání výpovědi z nájmu bytu, zaslání výstrahy, zánik nájmu bytu, uzavření smlouvy o
ubytování, zrušení výpovědi

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

S. J., V. Vlasákové 19, č. b. 11

II.

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

H. T., Karpatská 20, č. b. 60

III.

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

1) Y. D.

J. S., Volgogradská 128, č. b. 9
M. L., Tylova 4, č. b. 10

2) JUDr. M. K.
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M. R., Závodní 49, č. b. 5
T. J., Kischova 8, č. b. 11
H. P., Horymírova 123, č. b. 9

IV.

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

místnost č. 15 - K. V., Horní 3

V.

o zrušení výpovědi z nájmu bytu, dle důvodové zprávy

K. P., Plzeňská 10, č. b. 69

3450/69  
46

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí poplatku z prodlení:
- pí P. V., za byt na ul. B. Václavka 1016/21, Ostrava-Bělský Les, ve výši 95% z částky 17.388 Kč, tj. 16.519
Kč
- pí M. J., za byt na ul. B. Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, ve výši 95% z částky 7.422 Kč, tj. 7.051 Kč
- p. J. M., za byt na ul. Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, ve výši 95% z částky 19.933 Kč, tj. 18.936 Kč
dle důvodové zprávy

3451/69  
47

Pronájem bytu, uzavření smlouvy k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 23
D. J., Oráčova 1
 
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

D. J., Oráčova 1, č. b. 46

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

Horymírova 14, 1+3, standard, č. b. 43
R. L., Volgogradská 14 a R. P., Volgogradská 14

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

R. L., Volgogradská 14 a R. P., Volgogradská 14, č. b. 2

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

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 42
K. L., Čujkovova 29

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

K. L., Čujkovova 29, č. b. 7

IV.
uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
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Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 9
H. K., Čujkovova 31

V.
uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Jubilejní 1, 1+2, standard, č. b. 3
H. A., Jubilejní 1

3452/69  
48

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Výškovická 174, 0+1, standard, č. b. 55
K. R., Alšova 525, Ostrava-Poruba

Klegova 23, 1+1, standard, č. b. 14
Š. F., Horní 3

Jubilejní 26, 1+1, standard, č. b. 3
H. O., Z. Bára 4

Letecká 12, 1+3, standard, č. b. 3  
N. P., Baranovova 17

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 33  
P. P., Volgogradská 86

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 78  
T. M., Čujkovova 31

Tylova 4, 0+2, standard, č. b. 32  
F. L., Horní 3

V. Vlasákové 15, 1+3, standard, č. b. 15
D. T., B. Václavka 22

V. Vlasákové 21, 1+3, standard, č. b. 9
Ing. U. M., Chrjukinova 13 a U. R., Chrjukinova 13

Čujkovova 11, 1+2, standard, č. b. 5
K. J., Volgogradská 102

Výškovická 153, 1+3, standard, č. b. 42
V. D., Pavlovova 71

Volgogradská 92, 1+2, standard, č. b. 7
B. A., Petruškova 16

Petruškova 16, 1+3, standard, č. b. 64
S. A., V. Jiřikovského 33

Volgogradská 94, 1+2, standard, č. b. 11
G. A., A. Gavlase 28

Volgogradská 18, 1+2, standard, č. b. 5
H. L., Čujkovova 23

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 1
Bc. A. M., Dr. Šavrdy 4

Volgogradská 72, 1+2, standard, č. b. 9
K. V., Horní 3

Kischova 10, 1+2, standard, č. b. 6  
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K. P., Baranovova 8

V. Košaře 3, 0+1, standard, č. b. 8
F. J., Bernerova 28, Slezská Ostrava

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 63  
N. P., Čujkovova 50A
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 práva k nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr.
Karlem  Sibinským, dle důvodové zprávy

- JUDr. M. K.

T. M., Čujkovova 31, č. b. 91

- Y. D.

V. D., Pavlovova 71, č. b. 46
H. L., Čujkovova 23, č. b. 17
 
II.

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

V. Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 4
Z. J., Stonava 1088

P. Lumumby 18, 1+2, standard, č. b. 13
S. M., Zimmlerova 35

Jugoslávská 20, 1+1, standard, č. b. 47
J. M., Lumírova 28 a J. L., Lumírova 28

Jugoslávská 26, 1+3, standard, č. b. 51
M. R., Gončarovova 5
rozhodla

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

III.

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

Dr. Šavrdy 17, 0+1, standard, č. b. 3
P. E., Chrjukinova 13

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 81
H. A., A. Poledníka 8

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 47
A. B., Svazácká 32
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

3453/69  
49

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozšířením účelu užívání nebytového prostoru v obytném domě na ul. Závodní 330/49a v Ostravě-
Hrabůvce, jehož nájemcem je pan P. L., bytem Jaromíra Matuška 55/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČ:
68160984, o pizzerii
rozhodla
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o zvýšení základních sazeb nájemného za pronájem jednotlivých místností nebytového prostoru  v obytném
domě na ul. Závodní 330/49a v Ostravě-Hrabůvce o velikosti 86,30 m2 o 50 % s platností od následujícího
měsíce po vydání souhlasu se změnou užívání dle důvodové zprávy

3454/69  
50

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou - 3 měsíce s automatickým prodlužováním, dle důvodové
zprávy

F. V., Čujkovova 31, č. b. 54

II.

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

H. Z., Edisonova 15, č. b. 1

3455/69  
51

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře s p. J. M. a pí P. M.,  bytem Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, na
úhradu dlužného nájemného a  služeb  spojených s nájmem bytu na ul. Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh,
 formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.000 Kč, a to po dobu 34 měsíců, poslední 35. splátka  je
stanovena ve výši 153 Kč, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

3456/69  
52

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu dle důvodové zprávy

1)
K. F.
Horymírova 14, Ostrava-Zábřeh

L. D.
Šalounova 18, Ostrava-Vítkovice

2)
P. S.
Václava Košaře 1, Ostrava-Dubina

L. Z.
I. Z.
Dr. Šavrdy 12, Ostrava-Bělský Les

3)
N. N.
Milana Fialy 1, Ostrava-Dubina

P. P.
Chopinova 3, Ostrava-Přívoz

4)
V. V.
Vaňkova 48, Bělský Les

V. M.
Bavlnářská 2527, Frýdek-Místek
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3457/69  
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 29, 0+2, standard, č. b. 64
P. A., Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh

Svornosti 1, 1+2, standard, č. b. 7
V. K., Svornosti 1, Ostrava-Zábřeh

3458/69  
54

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 225/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 2x4 m2 , ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy,  svěřeno Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní , za účelem
výstavby předsazených lodžií k bytovému domu za cenu 120 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, Bytovému družstvu Jubilejní 88, se sídlem Jubilejní 622/88,70 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ
26880628.

3459/69  
55

Pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 1922, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. U Nové školy, panu
P. Š., bytem Sokola Tůmy 1593, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí;

2)    pozemek parc.č.st. 2444, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní
H. V., bytem Na Rybníčkách 61/2, Ostrava-Výškovice;

3)    pozemek parc.č.st. 2556, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
F. S., bytem Výškovická 2566/70, Ostrava-Zábřeh;

4)    pozemek parc.č.st. 2969/1, zast. pl. o výměře 238 m2, jednotka č. 8/289, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1554/39264, tzn. 9,42 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, paní E.Š., bytem
Klegova 1488/80, Ostrava-Hrabůvka;

5)    ½ pozemku parc.č.st. 2970/9, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, paní Ing. Š. K., bytem Dusíkova 906/39, 638 00 Brno-sever-Lesná;

6)    pozemek parc.č.st. 3676, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní
J. K., bytem Mitrovická 691/203, Ostrava-Stará Bělá.

3460/69  
56

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  část pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 13,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Bolotova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, paní R. D.,
bytem Bolotova 11, Ostrava – Zábřeh,  za účelem užívání parkovacího stání (pozice č. 14) pro osobní
automobil, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2  bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3461/69  
57

Ukončení nájmu pozemku pod stavbou, zveřejnění záměru na pronájem  pozemku st. p.č. 6
k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Korýtko“

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení nájmu pozemku pod stavbou st.p.č. 6062 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 dnem
6.11.2012 panu G. S. , bytem Výškovická 2564/74, PSČ 700 30 Ostrava – Jih v souladu se zněním čl. VIII,

16



odst. c ) Smlouvy o nájmu nemovitosti  č. 7/014/0498/10/Ulr
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku pod stavbou st.p.č. 6062 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16
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.

3462/69  
58

Úprava smlouvy o nájmu a smlouvy o právu provést stavbu č.7/014/259/10/Gál

Rada městského obvodu

a souhlasí

s úpravou čl. VIII. bod 1d) Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/259/10/Gál ze dne 7.11.2011 uzavřené  s
panem D.S.,  bytem Oráčova 1327/3 , Ostrava – Hrabůvka, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání
 na části pozemku p.č. 435/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 12 m2 v k.ú. Hrabůvka prodloužením doby o 3
měsíce,  formou uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě

3463/69  
59

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

nesouhlasné stanovisko ČZS ZO Kačinec ze dne 5.3.2013 s výpůjčkou části  pozemku parc.č. 893/154 trvalý
travní porost o výměře 4800 m2 (160 m x 30 m), v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zatravněné
plochy pozemku jako dráhy pro provoz leteckých modelů

a
souhlasí

se zněním odpovědi zástupcům ČZS ZO Kačinec ze dne 18.3.2013

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vzít stanovisko ČZS ZO Kačinec ze dne 5.3.2013 na vědomí a vyslovit
souhlas se zněním odpovědi ze dne 18.3.2013

a
rozhodla

vypůjčit část pozemku parc.č. 893/154 trvalý travní porost o výměře 4800 m2 (160 m x 30 m), v k.ú.
Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému
obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zatravněné plochy pozemku jako dráhy pro provoz leteckých
modelů, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, Modelářskému klubu SMČR,
Leteckomodelářskému klubu Pakov 96, IČ: 63026147, Horní 418, 739 01 Řepiště, dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě

3464/69  
60

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 854/3, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. U Nové školy;
2)    pozemek parc.č.st. 1154, zast. pl. o výměře 25 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Plavecká;
3)    pozemek parc.č.st. 1920, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita U Nové školy;
4)    pozemek parc.č.st. 2110/3, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Kpt. Vajdy;
5)    pozemek parc.č.st. 2960/1, zast. pl. o výměře 225 m2, jednotka č.17/518, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1690/37898, tzn. 10,03 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
6)    ½ pozemku parc.č.st. 2960/14, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
7)    pozemek parc.č.st. 2966/1, zast. pl. o výměře 230 m2, jednotka č.11/365, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1690/38630, tzn. 10,06 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
8)    pozemek parc.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 516 m2, jednotka č.24/683, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1508/42765, tzn. 18,20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
9)    pozemek parc.č.st. 3615, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
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10)    pozemek parc.č.st. 3703, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;

3465/69  
61

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky
Zábřeh nad Odrou,  ul. Výškovická x Jugoslávská

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby plynovodu v rámci akce „REKO MS Ostrava, Zábřeh trasa 11“ v
délce cca  712 bm, pod povrchem pozemků p.p.č. 100/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 100/10
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 623/83 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 623/86 ostatní plocha, jiná
plocha, p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 623/90 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
677/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 677/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 715/3
ostatní plocha, silnice, p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 1428 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 1431 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1441/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická  x Jugoslávská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 100/6 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 100/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 623/83 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
623/86 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 623/90 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 677/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 677/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 715/3 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 1428 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1431 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1441/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby plynovodu v rámci akce „REKO MS
Ostrava, Zábřeh trasa 11“ umístěné pod povrchem dotčených pozemků v délce cca  712 bm, pro společnost
SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961, za úplatu 500,-
Kč/bm bez DPH v ostatní ploše  a za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  plynovodu  - společnostíSMP Net,
s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961,  smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky, že
povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky
správce místních komunikací odboru dopravy a KS, dle důvodové zprávy

3466/69  
62

Stanovisko ke směně pozemků a budoucí VB na pozemek v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova x
Holasova

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke směně části pozemku p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň o výměře max. 177 m2  v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih,  za
pozemek p.p.č. 303/43 ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře 177 m2  v k. ú. Hrabůvka,  ul.
Adamusova, ve vlastnictví společnosti BOTOP s.r.o., IČ 26813386, se sídlem Ostrava, Hrabůvka,
Adamusova 1316/2A

a
rozhodla

o zřízení budoucího věcného práva - budoucího věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy všemi
motorovými vozidly  po části pozemku p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za podmínky dle důvodové zprávy
ukládá

Ing. Pavlu Plankovi, místostarostovi
prověřit uzavřenou smlouvu na pronájem tenisových kurtů a předložit radě k posouzení návrh řešení
Termín: 25. 04. 2013
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3467/69  
63

Záměr na pronájem  části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Oráčova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č.435/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka,  v majetku
Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem  zřízení a  užívání
 parkovacího stání č. 20 pro osobní motorové vozidlo na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3468/69  
64

Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene  na pozemky p.p.č. 97/1 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 97/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace,  p.p.č. 100/122 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 100/128 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
100/122 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 100/128 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 101/21 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 101/31 ostatní plocha jiná plocha, p.p.č. 101/74 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 101/75
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, pro  společnost HVB Leasing Czech Republik, s.r.o.,  IČ: 62917188, se
sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1,  dle předloženého návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene

3469/69  
65

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6026/1, k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokali
zahrádkářská osada „ Korýtko“

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku pod stavbou st.p.č. 6026/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15
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.

3470/69  
66

Návrh na uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o poskytování právní pomoci

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít Dohodu o zrušení Smlouvy o poskytování právní pomoci č. 44/013/001/13 mezi statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih se sídlem Horní 791/3, Ostrava, PSČ 70030 jako klientem a Mgr.
R. P., advokátkou, IČ 66256038, se sídlem 28. října 1837/25, Ostrava, PSČ 70200, jako advokátem, dle
předloženého návrhu
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
připravit návrh Dohody o zrušení Smlouvy o poskytování právní pomoci č. 44/013/001/13 a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 10. 04. 2013

3471/69  
67

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Stará Ves nad Ondřejnicí

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a
obcí Stará Ves nad Ondřejnicí k zajištění  výkonu agendy na úseku přestupků dle předloženého návrhu
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
připravit návrh veřejnoprávní smlouvy, předat jej k podpisu starostovi městského obvodu a realizovat
veškeré potřebné úkony směřující k udělení souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s uzavřením
předmětné veřejnoprávní smlouvy
Termín: 13. 05. 2013

3472/69  
68P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
platném znění a části III. Zásad) - Komplexní zateplení domu, výměna oken, vstupních 
dveří a poštovních schránek, Vl. Vlasákové 15, 17, Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla
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o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 13.13 na provedení stavebních prací "Komplexní zateplení domu,
výměna oken, vstupních předních dveří a poštovních schránek, Vl. Vlasákové 15, 17, Ostrava-Bělský Les" 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 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. Libuše Kolouchová, odbor investiční (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (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 13.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2013

3473/69  
69P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
platném znění a části III. Zásad) - Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace pro
vlhkosti, ul. Jubilejní 21, Velflíkova 7 a Slezská 16, k. ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 12.13 na provedení stavebních prací "Oprava fasády, střechy,
výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti, ul. Jubilejní 21, Velflíkova 7 a Slezská 16, k. ú. Hrabůvka" 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 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)
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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. Libuše Kolouchová, odbor investiční (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (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 12.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2013

3474/69  
70P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 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 zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 11.13 na provedení stavebních prací "Oprava fasády, střechy,
výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti, ul. Slezská 11 a 13, k. ú. Hrabůvka" 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 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. Libuše Kolouchová, odbor investiční (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (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 11.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2013

3475/69  
71P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
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 zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 15.13 na provedení stavebních prací „Oprava fasády, střechy,
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výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti Edisonova 5/404, 5A/399, 7/403, Ostrava-Hrabůvka″  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
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 15.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 10. 08. 2013

3476/69  
72P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
odd. B části II. Zásad) -  „Exekuční činnost a další činnosti exekutora v roce 2013“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 17.13  „Exekuční činnost a další
činnosti exekutora v roce 2013“  dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení
členové:
1. Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. JUDr. Jiří Prokeš, odbor právní

náhradníci členů:
1. Ing. Jarmila Rennerová, vedoucí odboru financí a rozpočtů
2. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Mgr. Martin Hojecký, odbor právní
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 17.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy
Termín: 20. 05. 2013

3477/69  
73P

Podmínky výzvy (staveb.práce dle § 18 odst. 5 z.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, 
a odd. B části II. Zásad) - Výměna stoupaček studené vody, teplé vody, cirkulace a ka
objektu DPS Horymírova 3054/121, O.-Zábřeh, pavilon "C"
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Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 06.13 k provedení stavebních prací
 „Výměna stoupaček studené vody, teplé vody, cirkulace a kanalizace v objektu DPS Horymírova 3054/121,
Ostrava - Zábřeh, pavilon "C" dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 06.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 09. 05. 2013

3478/69  
74P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat
části III. Zásad) - Výměna oken bytového domu Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 14.13 na provedení stavebních prací
"Výměna oken bytového domu Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh" 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. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

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)
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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 14.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 06. 2013

3479/69  
75P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat
části III. Zásad) - Výměna oken na MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 16.13 na provedení stavebních prací
"Výměna oken na MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka" 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. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
5. Bc. Olga Jendrišáková, zástupkyně ředitele pro předškolní výchovu
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 16.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 06. 2013

3480/69  
76P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat
části III. Zásad) - Výměna oken v objektu zdravotního střediska, ul. F. Formana 251/1
Ostrava - Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 10.13 na provedení stavebních prací
"Výměna oken v objektu zdravotního střediska, ul. F. Formana 251/13a, Ostrava - Dubina" dle § 25 v
návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad
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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. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
5. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 10.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 06. 2013

3481/69  
OR

Odvolání a jmenování předsedy škodní komise

Rada městského obvodu

odvolává

z funkce předsedy škodní komise Ing. Bc. Natalii Mlynkovou s účinností od 28. 3. 2012
jmenuje

do funkce předsedy škodní komise Ing. Jitku Blažkovou s účinností od 29. 3. 2013

3482/69  
OR

Změny ve složení komisí rady městského obvodu

Rada městského obvodu

odvolává

Ing. Radovana Horáka z funkce předsedy majetkové komise s účinností od 28. 3. 2013
jmenuje

Ing. Radovana Horáka předsedou komunální komise s účinností od 29. 3. 2013
pí Evu Petraškovou předsedkyní majetkové komise s účinností od 29. 3. 2013
Ing. et Ing. Jiřího Srbu členem majetkové komise s účinností od 29. 3. 2013
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Tiskové opravy

TO Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. J. Kotase, Tlapákova, k.ú. Dubina u Ostravy, 
|Kučery

Rada městského obvodu

a souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „4733 RekoMS Ostrava – Josefa Kotase – I. etapa na pozemku
p.č. 391/1 ostatní plocha, zeleň, na pozemku p.p.č.403/1 ostatní plocha, zeleň a pozemku p.č. 456/4 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. J. Kotase, Tlapákova,  které jsou v majetku
Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce NTL
plynovodu a NTL přípojek plynu v dané lokalitě a dále za účelem rekonstrukce přípojek plynu  v rámci akce „
4733 REKO MS Ostrava-Josefa Kotase I. Etapa v délce plynovodu cca 258 bm a přípojek plynu v délce cca 50
bm za podmínky, že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s
požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS
a souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „4736 Reko MS Ostrava – Josefa Kotase – II. etapa na pozemku
p.p.č.403/1 ostatní plocha, zeleň,  na pozemku p.č. 414 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú.
Hrablůvka, na pozemku p.č. 97/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. J. Kotase,
A. Kučery,  které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem rekonstrukce NTL plynovodu a NTL přípojek plynu v dané lokalitě a dále za účelem rekonstrukce
přípojek plynu  v rámci akce „ 4736 Reko MS ostrava – Josefa Kotase II. etapa v délce  plynovodu 208 bm a
přípojek ply\nu v délce 40 bm 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. 391/1 ostatní plocha, zeleň, na
pozemek p.p.č.403/1 ostatní plocha, zeleň  a pozemek p.č. 456/4 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Hrabůvka, lokalita ul. J. Kotase, Tlapákova,  které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce NTL plynovodu a NTL přípojek plynu v dané lokalitě
a dále za účelem rekonstrukce přípojek plynu v rámci akce „ 4733 Reko MS Ostrava-Josefa Kotase I. etapa
v délce plynovodu cca 258 bm a přípojek plynu v délce cca 50 bm  a o zřízení věcného břemene dle
předloženého návrhu na pozemek p.p.č.403/1 ostatní plocha, zeleň, na pozemku p.č. 414 ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k.ú. Hrabůvka, na pozemku p.č. 97/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dubina u
Ostravy, lokalita ul. J. Kotase, A. Kučery,  které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce NTL plynovodu a NTL přípojek plynu v dané lokalitě
a dále za účelem rekonstrukce přípojek plynu  v rámci akce „ 4736 Reko MS ostrava – Josefa Kotase II.
etapa v délce  plynovodu 208 bm a přípojek plynu v délce 40 bm

pro společnost SMP Net, s.r.o.IČ 27768961, se sídlem Hornopolní 3341/38, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava za úhradu ve výši

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

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

a) umístění a užívání nového plynovodu s novými přípojkami plynu

b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním staveb „4733 Reko MS Ostrava -Josefa Kotase
I. etapa“ a „ 4736 Reko MS Ostrava – Josefa Kotase II. etapa“
a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností SMP Net s.r.o.,  IČ 27768961, se sídlem Hornopolní
3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženéhonávrhu

TO Tisková oprava k usnesení č. 3342/68 ze dne 14.3.2013

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 16 m2 za
účelem zřízení a užívání 1 parkovacího místa na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
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