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Přehled usnesení 71. schůze Rady městského obvodu, ze dne 25. 4. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3539/71 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3540/71 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3541/71 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3542/71 4. Náhrada škody (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3543/71 5. Smlouva o zajištění kreditů elektronických čipových karet (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

3544/71 6. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3545/71 7. Ceník ubytování v rekreačním středisku Skalice, okres Frýdek-Místek (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3546/71 8. Zahájení přípravy projektů pro Operační program Životní prostředí (František Dehner, místostarosta)

3547/71 9. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3548/71 10. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3549/71 11. Změna v nájemní smlouvě krytého stání (František Dehner, místostarosta)

3550/71 12. Informace o projektu "PROGAM" (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3551/71 13. Oznámení volných dnů v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3552/71 14. Přerušení provozu mateřských škol a školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3553/71 15. Souhlas s přijetím darů pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3554/71 16. Výjimka z počtu dětí  v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3555/71 17. Změna hodnot movitého majetku svěřeného k hospodaření  a dodatek k úplnému znění přílohy č. 3  ke
zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3556/71 18. Změna odpisového plánu na rok 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

3557/71 19. Prominutí nájemného za pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická - variantní návrh (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3558/71 20. Pronájem části pozemku st. p.č. 6375, k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Při Hůře“ (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3559/71 21. Pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Z. Bára (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3560/71 22. Pronájem pozemku parc.č. 73/47 v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3561/71 23. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gorochovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3562/71 24. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3563/71 25. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Gurťjevova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3564/71 26. Souhlas s podnájmem hřiště s umělým povrchem u ZŠ Kosmonautů v Ostravě-Zábřehu a výpůjčka pozemků
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3565/71 27. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  lok. Metalurg (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3566/71 28. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Špillarova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3567/71 29. Výpůjčka pozemků školským příspěvkovým organizacím (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3568/71 30. Výpůjčka části pozemku u objektu na ulici Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3569/71 31. Záměr na prodej nemovitostí na ulici Tlapákova, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3570/71 32. Záměr na prodej pozemku parc. č. st. 3566 v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3571/71 33. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3572/71 34. Žádost o prominutí plateb za služby v prostorách veřejných WC v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na
ulici Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3573/71 35. Dohoda o prezentaci společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3574/71 36. Neuzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (František Dehner, místostarosta)

3575/71 37. Odpis nedobytných pohledávek (František Dehner, místostarosta)

2



3576/71 38. Odpis pohledávek po zemřelých (František Dehner, místostarosta)

3577/71 39. Prominutí nájemného a části nákladů za spotřebu tepla  z důvodu stavebních prací v objektu Na Mýtě 10,
Ostrava-Hrabůvka (František Dehner, místostarosta)

3578/71 40. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

3579/71 41. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

3580/71 42. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

3581/71 43. Výpověď z nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. Horymírova 14 (František Dehner,
místostarosta)

3582/71 44. Zánik nájmu bytu, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování, uzavření smlouvy k nájmu bytu, podání
výpovědi (František Dehner, místostarosta)

3583/71 45. Zřízení věcného břemene v obytných domech v majetku Statutarního města Ostravy - Městského obvodu
Ostrava-Jih (František Dehner, místostarosta)

3584/71 46. Zveřejnění záměru k umístění technologie pro provoz bezdrátové sítě internetu na střechách obytných domů
(František Dehner, místostarosta)

3585/71 47. Zveřejnění záměru na pronájem stěnové plochy objektu na ul. 29. dubna 33 v Ostravě- Výškovicích, za
účelem umístění reklamy (František Dehner, místostarosta)

3586/71 48. Zveřejnění záměru za účelem změny  trvání nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v objektu
na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka (František Dehner, místostarosta)

3587/71 49. Zveřejnění záměru za účelem změny nájemní smlouvy za pronájem nebytových prostor v objektu G-Centra
na ulici Čujkovova 40A, Ostrava-Zábřeh (František Dehner, místostarosta)

3588/71 50. Žádost o revokaci části usnesení rady městského obvodu č. 3216/65 ze dne 31.01.2013 (František Dehner,
místostarosta)

3589/71 51. Žádosti o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

3590/71 52. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (František
Dehner, místostarosta)

3591/71 53. Odpověď k dotazu na petici proti plánované výstavbě dvou obytných domů a GYNET Centra v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Kotlářova z roku 2008 - Věra Filipi, Monika Hlavatá (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3592/71 54. Petice "Ne stavbě domu Kotlářova!" - návrh odpovědi (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3593/71 55P. Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (František Dehner, místostarosta)

3594/71 56P. Rekonstrukce domu Jubilejní 13-15-17, Ostrava-Hrabůvka (František Dehner, místostarosta)

3595/71 57P. Veřejná zakázka ÚMOb Ostrava-Jih budova "B" a krček, zateplení a výměna oken (František Dehner,
místostarosta)

3596/71 58P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. čtvrtl.
2013 ZŠ a MŠ, p.o. a odboru investičního (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

3597/71 59P. Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
„Ekotermo – Ostrava Jih 2. část (projekt A)″ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

3598/71 60P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - Výměna oken ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

3599/71 61P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu B
části II. Zásad)   „Exekuční činnost a další činnosti exekutora v roce 2013“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3600/71 62P. Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Výměna oken na MŠ A. Gavlase 12, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3601/71 63P. Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 z.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platn. znění a odd. B
části II. Zásad) - Výměna stoupaček studené vody, teplé vody, cirkulace a kanalizace v obj.DPS Horymírova
3054/121, O.-Zábřeh, pavilon "C" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3602/71 65. Žádost o snížení kupní ceny domu na ul. Výškovická 174, Ostrava-Výškovice (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3603/71 66. Stížnost na nedostatek laviček (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3604/71 OR Poskytnutí peněžitého daru (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

staženo 64. Nabytí části budoucí stavby  na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, lok. OD ODRA (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)
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3539/71  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 1 600 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5xxx o 228 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5xxx o 521 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5xxx o 739 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5xxx o 112 tis. Kč

3540/71  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3319, pol. 2321 o 15 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5169 o 15 tis. Kč

3541/71  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 5 425 tis Kč
 (předpokládaná blokace prostředků pro domovní a bytový fond)
- zvyšují běžné výdaje pro ORJ 6, § 3612, pol. 5909, UZ 13 o 5 425 tis Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

3542/71  
4

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádostem o finanční odškodnění poškozených - p. E. O., p. L. D., p. M. R. a p. Z. G..

3543/71  
5

Smlouva o zajištění kreditů elektronických čipových karet

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením smlouvy o zajištění kreditních elektronických čipových karet se Sportovním a rekreačním
zařízením města Ostravy, s.r.o., IČ 25385691, se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00  Ostrava - Poruba dle
předloženého návrhu a
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava - Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu této smlouvy.

3544/71  
6

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 10
J. F. a B. V., bytem Fr. Formana 35, Ostrava-Dubina

Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 28
S. J., bytem Závodní 31, Ostrava-Hrabůvka

3545/71  
7

Ceník ubytování v rekreačním středisku Skalice, okres Frýdek-Místek

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání schůze rady materiál č. 7, týkající se ceníku za ubytování v rekreačním středisku Skalice, okres
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Frýdek-Místek

3546/71  
8

Zahájení přípravy projektů pro Operační program Životní prostředí

Rada městského obvodu

schvaluje

zahájení projektové přípravy a podání žádosti na získání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU
Operačního programu Životní prostředí na zateplení a výměnu oken vybraných objektů městského obvodu
Ostrava-Jih
ukládá

Ing. Romanu Jirsovi, referát ekonomického rozvoje
zajistit veškeré podklady ke splnění podmínek pro podání žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2013

3547/71  
9

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 82, NP na ul. Vl. Vlasákové panu Ing. J. K.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 41, box č. 48, NP na ul. B. Václavka panu M. S. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

3) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 51, box č. 78, NP na ul. L. Hosáka firmě Internet
Holding, s.r.o. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně
vč. DPH.

3548/71  
10

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 54, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní K. K.,
- PO 42, box č. 07, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Ing. J.K.,
- PO 51, box č. 64, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní MUDr. B. K., dle důvodové
zprávy.

2)
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.

3549/71  
11

Změna v nájemní smlouvě krytého stání

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou v nájemní smlouvě  nájemce M. P.., B. Četyny 955/3, Ostrava - Bělský Les na firmu Marek
Pšenica, fa REMA - zednictví, B.Četyny 955/3, Ostrava - Bělský Les, dle důvodové zprávy.

3550/71  
12

Informace o projektu "PROGAM"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o projektu "PROGAM" (Problem Gambling Prevention), realizovaného společností Český institut
pro výzkum závislostí o.s.

S cílem aktivně přispět ve veřejném zájmu ke zvýšení informovanosti a kompetencí veřejnosti, ke snížení či
minimalizaci kriminality a sociálně patologických dopadů provozování sázkových her a loterií
souhlasí

s Dohodou o přistoupení ke STATUTU PROJEKTU PROGAM
pověřuje

starostu Mgr. Karla Sibinského podpisem Dohody o přistoupení ke STATUTU PROJEKTU PROGAM

3551/71  
13

Oznámení volných dnů v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhlášení volných dnů v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih, které je v souladu s
§ 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, dle důvodové zprávy s doplněním
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3552/71  
14

Přerušení provozu mateřských škol a školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem
je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol a školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih dle důvodové zprávy.

3553/71  
15

Souhlas s přijetím darů pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 5 143,- Kč nástěnka pro vzdělávání dětí v MŠ od Občanského sdružení Mráček

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 30 000,- Kč 2 ks dřevěné sedací soupravy pro venkovní atrium od p. Kurečkové
Ostrava-Mariánské Hory.

3554/71  
16

Výjimka z počtu dětí  v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí  v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2013/2014, dle předloženého návrhu.

3555/71  
17

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

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu hodnoty  movitého majetku svěřeného k hospodaření vyčíslené ke dni 31.12.2012 Mateřské škole
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci a Mateřské škole Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A,
příspěvkové organizaci, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, dle
důvodové zprávy
souhlasí

s dodatkem k úplnému znění  přílohy  č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská
4, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace,
jejichž zřizovatelem je  Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit dodatek úplného znění přílohy č. 3  zřizovacích listin
Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Dubina,
A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace, zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy.

3556/71  
18

Změna odpisového plánu na rok 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2013 Základní škole a mateřská škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

3557/71  
19

Prominutí nájemného za pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická - variantní
návrh

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout  nájemné za období  od 13.3.2013 do 30.6.2013 ve výši 163,- Kč, vyplývající panu P. K., bytem
Výškovická 66, Ostrava - Zábřeh, ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/41.4/12/Ulr. uzavřené dne
13.9.2012 za účelem  zřízení a užívání dvou parkovacích stání na části pozemku p.p.č.  783/8 ostatní
plocha, zeleň o vvýměře 2 x 12 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou
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3558/71  
20

Pronájem části pozemku st. p.č. 6375, k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Při Hůře“

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajat část 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,panu
R. V., bytem Břenkova 7, Ostrava –Zábřeh a panu D. V., bytem Svornosti 45, Ostrava – Zábřeh, za účelem
užívání pozemku pod stavbou,  podle příslušného stavebního úřadu, jako zastavěné plochy, za cenu 11
Kč/m2/rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

3559/71  
21

Pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Z. Bára

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 100/20 ostatní plocha-zeleň o výměře 8,5 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy,
ulice Z. Bára, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
užívání přístupového chodníku k nebytovému prostoru (prodejna krmiv pro zvířata), za cenu 170
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, paní L. F., bytem Z. Bára 113/2, 700 30
Ostrava – Dubina

3560/71  
22

Pronájem pozemku parc.č. 73/47 v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek parc.č. 73/47, ostatní plocha o výměře 12.010 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy
občanskému sdružení Softbalový klub Slávie Ostravská univerzita, se sídlem Norberta-Frýda 153/14,
Ostrava-Dubina, IČ 70313211, na dobu určitou 15 let, za účelem pořádání sportovních aktivit softballového
klubu a provedení obnovy stávajícího vybavení hřiště, s výší nájemného 1.000 Kč za rok za pronájem
celého pozemku, za podmínek dle důvodové zprávy.

3561/71  
23

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku p.p.č.  654/11 ostatní plocha, zeleň o výměře  2 x 12 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Gorochovova,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih, panu J. M., bytem Klegova 23, Ostrava - Hrabůvka, vlastník bytové jednotky na ul. Sologubova
17, Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání  dvou parkovacích stání pro osobní automobily, s ročním
nájmem ve výši 45,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3562/71  
24

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/157 ostatní plocha, zeleň  o výměře 15 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, panu T.
P., bytem Asejevova 1612/8, Ostrava - Zábřeh, za účelem provozování stávajícího novinového stánku s
ročním nájmem ve výši 400,- Kč/m2, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

3563/71  
25

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Gurťjevova, panu I. H., bytem Sologubova 17, Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání parkovacího stání
 (pozice č. 4) pro osobní automobil, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2 bez DPH,  na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

3564/71  
26

Souhlas s podnájmem hřiště s umělým povrchem u ZŠ Kosmonautů v Ostravě-Zábřehu a
výpůjčka pozemků

Rada městského obvodu

souhlasí

aby FC OSTRAVA-JIH, o.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, Svazácká 1, který má na základě nájemní smlouvy č.
2/a/014/754/03 ze dne 9.7.2003 v nájmu hřiště na pozemku poz. par. č. 654/223 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, poskytoval ke krátkodobým podnájmům hřiště s umělým povrchem dalším subjektům za podmínek
dle důvodové zprávy,
rozhodla

vypůjčit pozemky poz. parc. č. 654/70 o výměře 3.998 m2 a poz. parc. č. 654/71 o výměře 1.993 m2, oba
v k.ú. Zábřeh nad Odrou FC OSTRAVA-JIH, o.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, Svazácká 1, IČ 70312966, na
dobu určitou do 31.1.2024, za účelem zajištění činností fotbalového klubu.
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3565/71  
27

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemního kabelového vedení NN v rámci akce „Ostrava,
Metalurg OS_9535, 8531, NNk“  v celkové délce cca 120 bm, pod povrchem pozemků p.p.č. p.p.č. 692/3
ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 695/4 ostatní plocha, jiná plocha a  p.p.č. 715/4 ostatní plocha,
manipulační plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Metalurg, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č.p.p.č. 692/3 ostatní plocha, jiná
plocha, p.p.č. 695/4 ostatní plocha, jiná plocha a  p.p.č. 715/4 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby podzemního kabelového vedení NN v rámci akce „Ostrava,
Metalurg OS_9535, 8531, NNk“ v celkové délce cca 120 bm, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní
ploše  

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  podzemního kabelového vedení NN
 - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu a za
podmínky koordinace této stavby s chystanou plánovanou výstavbou v dané lokalitě, dle důvodové zprávy

3566/71  
28

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby přípojky splaškové kanalizace a přípojky dešťové kanalizace a v
rámci akce „Vilapark Proskovická – IS, komunikace a HTÚ“ na pozemku parc.č. 887/1 ostatní plocha –
ostatní komunikace, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova, který je v majetku statutárního města
Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění přípojky splaškové kanalizace v
délce 8 bm a přípojky dešťové kanalizace v délce 18 bm  přes parc.č. 887/1

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek parc.č. 887/1 ostatní plocha – ostatní
komunikace, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova, který je v majetku statutárního města Ostravy -
svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění přípojky splaškové kanalizace v délce 8 bm a
přípojky dešťové kanalizace v délce 18 bm přes parc.č. 887/1, pro společnost  VMI Silesia, s.r.o., IČ:
61973017, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Pelclova 2500/5, PSČ 702 00, za úplatu:

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

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

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností VMI Silesia, s.r.o., IČ: 61973017, se sídlem Ostrava
– Moravská Ostrava, Pelclova 2500/5, PSČ 702 00, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

3567/71  
29

Výpůjčka pozemků školským příspěvkovým organizacím

Rada městského obvodu

rozhodla
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vypůjčit pozemky na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za účelem zajišťování činností
vymezených ve zřizovací listině příspěvkové organizace:
1) Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci, se sídlem Jugoslávská 2906/23,
Ostrava-Zábřeh, IČ 70978344 část pozemku poz. parc. č. 623/83 ostatní plocha o výměře 115 m2 v k.ú.
Zábřeh u Ostravy,
2) Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci, se sídlem
Mitušova 1506/16, Ostrava – Hrabůvka, IČ 70631735 část pozemku poz. parc. č. 371/6 ostatní plocha o
výměře 1.110 m2 v k.ú. Hrabůvka,
3) Základní škole Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci, se sídlem Klegova 1398/27,
Ostrava – Hrabůvka, IČ 70978379 část pozemku poz. parc. č. 311/45 ostatní plocha o výměře 1.790 m2 v
k.ú. Hrabůvka a opravit označení pozemků, které jsou předmětem výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce č.
11/a/014/1894/06 ze dne 14.2.2007 dle současného skutečného stavu takto: parc.č.st. 1554 zast. plocha a
nádvoří o výměře 330 m2, parc.č.st. 1555 zast. plocha a nádvoří o výměře 332 m2, parc.č.st. 1556 zast.
plocha a nádvoří o výměře 333 m2, parc.č.st. 1557 zast. plocha a nádvoří o výměře 513 m2, parc.č.st.
1562 zast. plocha a nádvoří o výměře 1022 m2, parc.č.st. 2213 zast. plocha a nádvoří o výměře 953 m2,
část pozemku poz. parc. č. 311/49 ostatní plocha o výměře 2.130 m2, část pozemku poz. parc. č. 311/32
ostatní plocha o výměře 2.710 m2, vše v k.ú. Hrabůvka.

3568/71  
30

Výpůjčka části pozemku u objektu na ulici Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit část pozemku poz. parc. č. 348/7 v k.ú. Hrabůvka o výměře 36 m2 občanskému sdružení Asociace
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Stonožka Ostrava, se sídlem Mitušova 4, ostrava-
Hrabůvka, IČ 68308892, za účelem zřízení a užívání dřevěného přístřešku u budovy na ulici Mitušova 4,
Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

3569/71  
31

Záměr na prodej nemovitostí na ulici Tlapákova, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

nesouhlasí

v souladu s čl. 6, odst. (3), písm. b) Statutu města Ostravy a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, se se
zveřejněním záměru na prodej nemovitostí: budovy č.p. 1296 na pozemku parc. č. st. 1463, pozemku parc.
č. st. 1463, zast. plocha a nádvoří o výměře 803 m2 a části pozemku poz. parc. č. 391/1, ostatní plocha o
výměře max. 180 m2, vše v k.ú. Hrabůvka,
doporučuje

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

3570/71  
32

Záměr na prodej pozemku parc. č. st. 3566 v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

nesouhlasí

v souladu s čl. 6, odst. (3), písm. b) Statutu města Ostravy a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, se se
zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. st. 3566 zast. plocha a nádvoří o výměře 216 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou,
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k záměru na prodej a doporučit zastupitelstvu
města nezveřejnit záměr na prodej výše uvedeného pozemku.

3571/71  
33

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v 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)½ pozemku parc.č.st. 2959/2, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
2)½ pozemku parc.č.st. 2959/6, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
3)½ pozemku parc.č.st. 2959/12, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
4)pozemek parc.č.st. 2375, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
5)pozemek parc.č.st. 2622, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny.

3572/71  
34

Žádost o prominutí plateb za služby v prostorách veřejných WC v podchodu u zastávky MHD
„Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

neprominout panu P. S., bytem Václava Jiřikovského 178/60, Ostrava-Dubina platby za úhradu služeb
(elektrická energie, vodné a stočné) spojených s užíváním prostor veřejných WC o velikosti 69 m2
nacházející se v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka.
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3573/71  
35

Dohoda o prezentaci společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Dohody o prezentaci společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., která prodejem svých nemovitostí v
lokalitě ul. Plzeňská, ul. Pavlovova umožní vznik komunitního sportovního centra v Městském obvodě
Ostrava-Jih, dle předloženého návrhu

3574/71  
36

Neuzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 16
J. P., ul. Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh

3575/71  
37

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání nedobytné pohledávky po dlužníku v domovním a bytovém fondu:
- panu K. S., za pronájem bytu na ul. Tarnavova 3015/6, Ostrava-Zábřeh,  ve výši 3.169 Kč s
příslušenstvím za dlužné nájemné, ve výši 5.151 Kč  s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za
rok 1998, ve výši 8.996,20 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 1.500 Kč za náklady řízení, dle důvodové
zprávy

3576/71  
38

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:
- panu P. K.i, za pronájem bytu na ul.Hasičská 114/1, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 2.735 Kč s příslušenstvím
za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2010,
- paní A. C., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 350/61, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 398,55 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2003
- paní K. Ch., za pronájem bytu na ul. Odborářská 678/74, Ostrava- Hrabůvka, ve výši 4.052 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2001
dle důvodové zprávy

3577/71  
39

Prominutí nájemného a části nákladů za spotřebu tepla  z důvodu stavebních prací v objektu Na
Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí nájemného a části nákladů za spotřebu tepla u nebytových prostor v objektu Na Mýtě 10/1556
v Ostravě-Hrabůvce, nájemci Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota o. s., se sídlem J. Maluchy 26/4,
Ostrava-Dubina, IČ: 26518007, z důvodu výměny ležatých rozvodů ústředního topení, teplé a studené vody
za období od 12.11.2012 do 12.12.2012, v celkové výši 6.955 Kč (z toho nájemné činí 1.739 Kč a náklady
za spotřebu tepla činí 5.216 Kč), dle důvodové zprávy

3578/71  
40

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí poplatku z prodlení:
- pí J. B., za byt na ul Svornosti 2286/49, Ostrava-Zábřeh, ve výši 95% z částky 9.085 Kč, tj. 8.630 Kč, dle
důvodové zprávy

3579/71  
41

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení:
- pí M. Z., za byt na ul Horní 679/29, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 95% z částky 49.558 Kč, tj. 47.080 Kč
- pí R. L., za byt na ul. Jugoslávská 2825/26, Ostrava-Zábřeh, ve výši 95% z částky 25.443 Kč, tj. 24.170
Kč,
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout
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3580/71  
42

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 47
Ing. D. A., Horní 3

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 36
M. Š., Cholevova 41

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 2
Č. A., Jugoslávská 28

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 6
S. T., Horní 71
 
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 31  
H. E., Horní 3

Dr. Šavrdy 11, 1+2, standard, č. b. 13
H. M., A. Kučery 17

Zlepšovatelů 30, 1+2, standard, č. b. 6
H. M., Bulharská 3, Ostrava-Poruba  

Provaznická 32, 0+2, standard, č. b. 17  
Ing. N. D., Výškovická 157

Výškovická 151, 1+3, standard, č. b. 71
DiS. G. K., Srbská 3 a G. M., Srbská 3

V. Košaře 1, 0+1 standard, č. b. 58
Š. D., Horní 3

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 18
Bc. M. J., Okrajová 27, Havířov

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 47
K. T., Čujkovova 31

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

Ing. N. D., Výškovická 157, č. b. 7
rozhodla

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

II.

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

Výškovická 174, 0+1, standard, č. b. 19
J. S., J. Maluchy 71

2) nevybrat žádného uchazeče na pronájem bytu v domě na ul. J. Škody 4, 1+3, standard, č. b. 28 a
pronájem bytu opakovaně zveřejnit formou "výběrového řízení na základě přistoupení k dluhu" (nebo jeho
části), dle důvodové zprávy

III.

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

F. Formana 55, 0+2, standard, č. b. 13
P. V., Jugoslávská 53

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 85
R. B., Moravská 7A
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
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3581/71  
43

Výpověď z nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. Horymírova 14

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh,
podanou nájemcem p. P. K., bytem  Špillarova 112/10, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ:16646924
rozhodla

I. o neuzavření kupní smlouvy na odkup přístupové ocelové rampy k nebytovému prostoru v obytném domě
na ul. Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh mezi Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih a p. P. K.

II. o změně užívání nebytového prostoru v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih na ul. Horymírova 2949/14 v Ostravě-Zábřehu o velikosti 57,74
m2 na společné prostory domu

3582/71  
44

Zánik nájmu bytu, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování, uzavření smlouvy k nájmu
bytu, podání výpovědi

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) Y. D.

P. M., Volgogradská 128, č. b. 10

2) JUDr. M. K.

P. P., Dr. Šavrdy 17 a P. M., Dr. Šavrdy 17, č. b. 1

3) JUDr. J. J.

K. J., B. Václavka 3 a J. K., B. Václavka 3, č. b. 2

II.

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

Zlepšovatelů 20, 1+2, standard, č. b. 4
V. D., Horymírova 4 a V. J. Horymírova 4

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

V. D., Horymírova 4 a V. J. Horymírova 4, č. b. 33

III.

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

místnost č. 14 - P. K., Horní 3
místnost č. 16 - Š. V., Horní 3
místnost č. 11 - P. J., Čujkovova 38

IV.

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

Markova 16, 1+3, standard, č. b. 23
G. M., Markova 16

V.

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

1) JUDr. M. K.
 

Š. M., Svornosti 16, č. b. 7

2) Y. D.
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V. P., Volgogradská 161, č. b. 11

3583/71  
45

Zřízení věcného břemene v obytných domech v majetku Statutarního města Ostravy - Městského
obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním vnitřního rozvodu optického kabelu v obytných domech na ul. V. Vlasákové 2,4,6  v Ostravě-
Bělském Lese,  na pozemku parc. č. 142,  v k.ú. Dubina u Ostravy, zapsaných v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu
vlastnictví č. 109, které jsou v majetku Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Ostrava-Jih, dle
důvodové zprávy
rozhodla

1) o zřízení věcného břemene, spočívajícího v umístění vnitřního rozvodu optického kabelu vedoucího
technickou chodbou DALKIA ČR a.s. (1.PP) v obytných domech na ul. V. Vlasákové 2,4,6  v Ostravě-
Bělském Lese,  na pozemku parc. č. 142,  v k.ú. Dubina u Ostravy, zapsaných v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu
vlastnictví č. 109, které jsou v majetku Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Ostrava-Jih

a to ve prospěch společnosti GTS Czech s.r.o., Praha 3, Žižkov, Přemyslovská 2845/43, IČ: 28492170  v
rozsahu daném projektem stavby a technickou specifikací,  za oboustranně sjednanou cenu 10.000 Kč bez
DPH

Věcné břemeno se sjednává na dobu určitou 50 let .

2) do doby vybudování vnitřních rozvodů optických kabelů v obytných domech o uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a Smlouvy o právu provést stavbu za účelem spočívajícím v
umístění vnitřního rozvodu optického kabelu, se společnosti GTS Czech s.r.o., Praha 3, Žižkov,
Přemyslovská 2845/43, IČ: 28492170,  na ul. V. Vlasákové 2,4,6  v Ostravě-Bělském Lese,  na pozemku
parc. č. 142,  v k.ú. Dubina u Ostravy, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 109, které
jsou v majetku Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Ostrava-Jih,  v rozsahu daném projektem
stavby a technickou specifikací

Smlouva o věcném břemeni bude uzavřena nejpozději do 30-ti dnů po předložení geometrického plánu pro
vyznačení věcného břemene, odsouhlašeného příslušným katastrálním úřadem, který vyhotoví budoucí
oprávněný na své náklady.
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu smluv

3584/71  
46

Zveřejnění záměru k umístění technologie pro provoz bezdrátové sítě internetu na střechách
obytných domů

Rada městského obvodu

rozhodla

dle § 39 zákona 128 Sb., zveřejnit záměry na pronájem části střech obytných domů  Karpatská 2857/20,
Ostrava-Zábřeh  a V. Košaře 125/4, Ostrava-Dubina,  na dobu  určitou 5 let za účelem umístění
technologického zařízení anténního systému k přenosu signálů bezdrátové sítě internetu za výši úhrady u
obytného domu

-   Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh  2 500,- Kč/měs. bez DPH
-  V. Košaře  125/4, Ostrava-Dubina  3 500,-  Kč/měs. bez DPH
dle důvodové zprávy.

3585/71  
47

Zveřejnění záměru na pronájem stěnové plochy objektu na ul. 29. dubna 33 v Ostravě-
Výškovicích, za účelem umístění reklamy

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části stěnové plochy objektu tělocvičny na ul. 29. dubna 33 v Ostravě-
Výškovicích, o výměře 44,8 m2, za účelem umístění osvětlené reklamy  halogenovou výbojkou, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájemného 22.000 Kč bez DPH za rok , za podmínek
stanovených důvodovou zprávou
žádá

Radu města Ostravy o vydání předběžného souhlasu s pronájmem části stěnové plochy objektu tělocvičny
na ul. 29. dubna 33 v Ostravě-Výškovicích, pro nájemce DV hockey a.s., se sídlem 29. dubna 259/33,
Ostrava-Výškovice, IČ: 28648498

3586/71  
48

Zveřejnění záměru za účelem změny  trvání nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru
v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla
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zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, o
výměře 225,32 m2, za účelem provozování kadeřnického, solárního a saunového salonu, a to z důvodu
změny trvání nájemní smlouvy ze dne 31.07.2008 ve znění dodatků,  z doby určité na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, s výši nájemného 1.673 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy

3587/71  
49

Zveřejnění záměru za účelem změny nájemní smlouvy za pronájem nebytových prostor v
objektu G-Centra na ulici Čujkovova 40A, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor - prodejny tabáku a smíšeného zboží v budově G-centra
na ulici Čujkovova 40A/3165, Ostrava-Zábřeh, o výměře 19,4 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, a to z důvodu snížení nájemného na 2.500 Kč/m2/rok v nájemní smlouvě ze dne 19.07.2007 ve
znění dodatků, dle důvodové zprávy

3588/71  
50

Žádost o revokaci části usnesení rady městského obvodu č. 3216/65 ze dne 31.01.2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost pí O. B., Volgogradská 139, Ostrava-Zábřeh, ze dne 27.02.2013, kterou požádala o revokaci části
usnesení rady městského obvodu č. 3216/65 ze dne 31.01.2013
rozhodla

nevyhovět žádosti o revokaci části usnesení č. 3216/65 ze dne 31.01.2013, kterým rada rozhodla o
neuzavření smlouvy k nájmu bytu a trvala na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

Volgogradská 139, 1+2, standard, č. b. 7
B. O., Volgogradská 139, Ostrava-Zábřeh

3589/71  
51

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu dle důvodové zprávy

1)
M. L.
V. K., Ostrava-Dubina

J. G.
Čujkovova 50, Ostrava-Zábřeh

2)
G. B.
Jubilejní 9, Ostrava-Hrabůvka

J. H.
Rodimcevova 27, Ostrava-Zábřeh

3)
M. Š.
Václava Košaře 3, Ostrava-Dubina

L. S.
Zahradní 687, Frýdek-Místek

3590/71  
52

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

V. Košaře 3, 0+1, standard, č. b. 23
F. O., V. Košaře 3, Ostrava-Dubina

Stadická 3, 1+3, standard, č. b. 7
F. L. a  F. G., Stadická 3, Ostrava-Hrabůvka

Vaňkova 48, 1+3, standard, č. b. 23
P. D., Vaňkova 48, Ostrava-Bělský Les

Čujkovova 5, 1+2, standard, č. b. 6
H. R., Čujkovova 5, Ostrava-Zábřeh

Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 51
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H. J., Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh

Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 35
P. L., Španielova 1262/15, Praha-Řepy

3591/71  
53

Odpověď k dotazu na petici proti plánované výstavbě dvou obytných domů a GYNET Centra v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova z roku 2008 - Věra Filipi, Monika Hlavatá

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem odpovědí na dotazy Mgr. V. F., Ph.D. a M. H. vztahující se k projednání "Petice proti plánované
výstavbě dvou obytných domů a GYNET Centra v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova" z roku 2008 dle
předloženého návrhu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s odpověďmi na dotazy vztahující se k projednání
"Petice proti plánované výstavbě dvou obytných domů a GYNET Centra v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Kotlářova" z roku 2008 dle předloženého návrhu

3592/71  
54

Petice "Ne stavbě domu Kotlářova!" - návrh odpovědi

Rada městského obvodu

bere na vědomí

petici "Ne stavbě domu Kotlářova!" doručenou dne 25. 3. 2013
a souhlasí

s odpovědí na petici "Ne stavbě domu Kotlářova!" dle předloženého návrhu

3593/71  
55P

Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

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

odměnu Ing. Pavlu Paskovi, řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih v souladu se
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění dle důvodové zprávy

3594/71  
56P

Rekonstrukce domu Jubilejní 13-15-17, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 4/032/140/12 na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce domu Jubilejní 13-15-17, Ostrava-Hrabůvka", kterýn se rozšiřuje rozsah plnění, a to z
důvodu realizace dodatečných stavebních prací souvisejících s dokončením díla, které nebyly obsaženy v
původních zadávacích podmínkách, se zhotovitelem SV UNIPS s.r.o., dle důvodové zprávy
rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 4/032/140/12 na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce domu Jubilejní 13-15-17, Ostrava-Hrabůvka", se zhotovitelem SV UNIPS s.r.o., na
prodloužení lhůty realizace díla v souvislosti s realizací dodatečných stavebních prací o 5 týdnů.
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 4/032/140/12 na výše uvedenou zakázku
Termín: 03. 05. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 4/032/140/12na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 10. 05. 2013

3595/71  
57P

Veřejná zakázka ÚMOb Ostrava-Jih budova "B" a krček, zateplení a výměna oken

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/028/12 na realizaci podlimitní veřejné zakázky  ÚMOb
Ostrava-Jih budova "B" a krček, zateplení a výměna oken, kterým se rozšiřuje rozsah plnění, a to z důvodu
realizace dodatečných stavebních prací souvisejících s dokončením díla, které nebyly obsaženy v původních
zadávacích podmínkách, se zhotovitelem: Beskydská stavební, a.s. dle důvodové zprávy
rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/028/12 na realizaci podlimitní veřejné zakázky ÚMOb
Ostrava-Jih budova "B" a krček, zateplení a výměna oken, se zhotovitelem Beskydská stavební, a.s., na
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prodloužení lhůty realizace díla v souvislosti s realizací dodatečných stavebních prací o 2 týdny
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/028/12 na výše uvedenou zakázku
Termín: 03. 05. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/028/12 na výše uvedenou zakázku, a předat jej k
podpisu  starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 07. 05. 2013

3596/71  
58P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
I. čtvrtl. 2013 ZŠ a MŠ, p.o. a odboru investičního

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za I. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2013 odboru investičního,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění

3597/71  
59P

Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách „Ekotermo – Ostrava Jih 2. část (projekt A)″

Rada městského obvodu

vylučuje

Uchazeče č. 3  MH-STAVBY s.r.o.,V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 277 76 506
Uchazeče č. 12 SDRUŽENI OKDC -FATRA – EKOTERMO sestávající z FATRA - Stavební a obchodní
společnost, spol. s r.o.  Orlová - Lutyně, Školní 863, PSČ 735 14, IČ  253 96 293 a O.K.D.C. mont s.r.o.
Pavlovova 3059/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 253 85 747
Uchazeče č. 14  Stavby-Okna-Doležal, s.r.o. , Petřvald u Karviné, Podlesní 1827, PSČ 735 41, IČ
268 30 272
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 01.13 na provedení
stavebních prací  „Ekotermo – Ostrava Jih 2. část (projekt A)″ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, PSČ 739 36,  IČ 268 07 947, za nabídkovou cenu:
5 157 232 Kč bez DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem HOCHTIEF CZ a. s. Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 , IČ
466 78 468, za nabídkovou cenu:
5 249 988,14 Kč bez  DPH

jako třetím v pořadí s uchazečem  BYSTROŇ Group a.s.  Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00, IČ
278 00 466  za nabídkovou cenu:
5 783 385 Kč bez  DPH
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  „Ekotermo –
Ostrava Jih 2. část (projekt A)″
Termín: 10. 05. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Ekotermo –
Ostrava Jih 2. část (projekt A)″
Termín: 15. 05. 2013
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 01.13
Termín: 30. 06. 2013

3598/71  
60P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a
části III. Zásad) - Výměna oken ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 18.13 na provedení stavebních prací
"Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina" 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
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uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
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. PaedDr. Ivona Klímová, ředitelka ZŠ Ostrava-Dubina, F. Formana 45, příspěvkové organizace
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 18.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2013

3599/71  
61P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad)   „Exekuční činnost a další činnosti exekutora v roce 2013“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu VZ 17.13 o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření rámcové  smlouvy o provádění exekucí:

s vybraným Exekutorským úřadem Mgr. Kocinec Jaroslav, Mgr. LL.M,  se sídlem Farní 19 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 71468706, za  cenu  za  zastavení exekuce pro nemajetnost povinného/1 případ - nebude
fakturováno a  za zpětvzetí  návrhu po zahájení exekučního řízení/1 případ  75 Kč bez DPH  
                             

a jako druhým v pořadí

s vybraným Exekutorským úřadem  Mgr. Král Jiří, se sídlem Poděbradova 41, 702 00 Ostrava,  IČ
47687070 za cenu  za  zastavení exekuce pro nemajetnost povinného/1 případ - 3 500,- Kč bez DPH a za
 zpětvzetí  návrhu po zahájení exekučního řízení/1 případ 3 500,- Kč bez DPH
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
připravit návrh  rámcové smlouvy o provádění exekucí na veřejnou zakázku  „Poskytování právních služeb v
roce 2013“
Termín: 30. 04. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh o uzavření rámcové smlouvy o provádění exekucí s vybraným uchazečem na veřejnou
zakázku  a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 07. 05. 2013

3600/71  
62P

Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Výměna oken na MŠ A. Gavlase 12, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu VZ 09.13 "Výměna oken na MŠ A. Gavlase 12, Ostrava-Dubina" o výběru nejvhodnější nabídky a o
uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Profi stavební s.r.o., se sídlem Nádražní 545/140, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
65140559, za nabídkovou cenu:
Kč 1.316.358,00 bez DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem Stavby-Okna-Doležal, s.r.o., se sídlem Podlesní 1827, 735 41 Petřvald
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u Karviné, IČ: 26830272, za nabídkovou cenu:
Kč 1.553.100,63 bez DPH
ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken na MŠ A. Gavlase 12,
Ostrava-Dubina"
Termín: 02. 05. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken
na MŠ A. Gavlase 12, Ostrava-Dubina" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 09. 05. 2013

3601/71  
63P

Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 z.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platn.
znění a odd. B části II. Zásad) - Výměna stoupaček studené vody, teplé vody, cirkulace a
kanalizace v obj.DPS Horymírova 3054/121, O.-Zábřeh, pavilon "C"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu VZ 06.13 "Výměna stoupaček studené vody, teplé vody, cirkulace a kanalizace v objektu DPS
Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, pavilon "C" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o
dílo:

- s vybraným uchazečem JP-TERMOTECHNA s.r.o., se sídlem Žofinská 374, 735 14 Orlová-Poruba, IČ:
26822059, za nabídkovou cenu:
Kč1.050.435,50 bez DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem INVART servis s.r.o., se sídlem Březová 527/22, 734 01 Karviná-Ráj,
IČ: 25854801, za nabídkovou cenu:
Kč 1.476.096,00 bez DPH
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna stoupaček studené vody,
teplé vody, cirkulace a kanalizace v objektu DPS Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, pavilon "C"
Termín: 10. 05. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna
stoupaček studené vody, teplé vody, cirkulace a kanalizace v objektu DPS Horymírova 3054/121, Ostrava-
Zábřeh, pavilon "C" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 17. 05. 2013

3602/71  
65

Žádost o snížení kupní ceny domu na ul. Výškovická 174, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Žádost o snížení kupní ceny domu č.p. 484 na pozemku parc.č.799/2, ul. Výškovická  174, k.ú. Výškovice u
Ostravy ze dne 7.11.2011 a Dopis adresovaný starostovi městského obvodu ze dne 12.3.2013
nesouhlasí

se snížením kupní ceny domu č.p. 484 na pozemku parc.č. 799/2 a pozemku parc.č. 799/2, zastavěná
plocha a nádvoří, v k.ú. Výškovice u Ostravy, na částku ve výši 33.933.090,- Kč dle znaleckého posudku
Ing. Hany Janáčkové
souhlasí

se stanovením kupní ceny domu č.p.484 na pozemku parc.č. 799/2 a pozemku parc.č. 799/2, zastavěná
plocha a nádvoří, ve výši 40.758.040,- Kč dle Revizního znaleckého posudku č. ZU-FAST_61/2013 ze dne
14.1.2013
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vzít žádost o snížení kupní ceny nemovitostí ze dne 7.11.2011 a dopis
adresovaný p. starostovi ze dne 12.3.2013 na vědomí a rozhodnout o stanovení nabídkové kupní ceny za
předmětné nemovitosti ve výši 40.758.040,- Kč stávajícím nájemcům bytového domu na ul. Výškovická
174, Ostrava-Výškovice

3603/71  
66

Stížnost na nedostatek laviček

Rada městského obvodu

bere na vědomí

stížnost paní Renáty Vidiševské, bytem Lumírova 50, Ostrava-Výškovice ve věci nedostatku laviček v
lokalitě Ostravy-Výškovic.
schvaluje

návrh odpovědi pro paní Renátu Vidiševskou, bytem Lumírova 50, Ostrava-Výškovice.
pověřuje

Ing.Radima Dostála, vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb písemným oslovením Povodí Odry ve
věci dotazu, zda by bylo možné umístění laviček na spádovém území poblíž Výškovic.
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doporučuje

materiál projednat v zastupitelstvu městského obvodu

3604/71  
OR

Poskytnutí peněžitého daru

Rada městského obvodu

rozhodla

o poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč za práci v rozborové komisi pro příspěvkové organizace ve
školství a kultuře těmto jednotlivým členům:

RSDr. Pavel Holas
Ing. Romana Filipová
Ing. Radim Ondříšek
Ing. Jaroslav Moureček
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení RMOb ze dne 11.4.2013, č.3494/70

Rada městského obvodu

schvaluje

účetní závěrku MSOJ za rok 2012 v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha
souhlasí

1) s vyhodnocením plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2012 dle předložené důvodové zprávy
2) s odvodem výsledku hospodaření střediska garážových stání ve výši 490 033,69 Kč do rozpočtu
zřizovatele
3) s přidělením zlepšeného výsledku hospodaření ostatních středisek ve výši 218 699,74 Kč do rezervního
fondu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu body 1-3 ke schválení
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