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Přehled usnesení 73. schůze Rady městského obvodu, ze dne 9. 5. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3606/73 1. Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - březen 2013 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3607/73 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3608/73 3. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3609/73 4. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3610/73 5. Změna odpisového plánu na rok 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

3611/73 6. Ceník ubytování v rekreačním středisku Skalice, okres Frýdek-Místek (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3612/73 7. Dodatek ke smlouvě z důvodu novely zákona č. 235/204 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3613/73 8. Prodloužení smlouvy o dílo na zpracování Koncepce statické dopravy v Městském obvodě Ostrava-Jih (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3614/73 9. Nájemné v krytých garážových stáních v roce 2013 (František Dehner, místostarosta)

3615/73 10. Odpis pohledávky po bývalém nájemci krytého stání (František Dehner, místostarosta)

3616/73 11. Pronájem volného místa v krytém stání (František Dehner, místostarosta)

3617/73 12. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3618/73 13. Odpis pohledávek s příslušenstvím (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3619/73 14. Prominutí poplatku z prodlení (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3620/73 15. Cena za mandátní činnost mandatáře a limit příspěvku na správu p.o. MSOJ pro rok 2013 (František Dehner,
místostarosta)

3621/73 16. Nájemné za pronájem bytů (František Dehner, místostarosta)

3622/73 17. Nájemné za pronájem nebytových prostor, garáží a garážových stání v obytných domech (František Dehner,
místostarosta)

3623/73 18. Neuzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (František Dehner,
místostarosta)

3624/73 19. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002 (František Dehner, místostarosta)

3625/73 20. Pověření výkonem správy (František Dehner, místostarosta)

3626/73 21. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

3627/73 22. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

3628/73 23. Pronájem garážového stání v obytném domě (František Dehner, místostarosta)

3629/73 24. Rozšíření účelu užívání části nebytových prostor v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka
(František Dehner, místostarosta)

3630/73 25. Souhlas s krátkodobým pronájmem části nebytového prostoru na ul. Volgogradská 2, O.-Zábřeh (František
Dehner, místostarosta)

3631/73 26. Souhlas s podnájmem části nebytového prostoru na ul. Plzeňská 10, O.-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

3632/73 27. Souhlas s podnájmem části nebytových prostor v objektu na ul. Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh (František
Dehner, místostarosta)

3633/73 28. Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem (František Dehner, místostarosta)

3634/73 29. Ukončení nájmu nebytového prostoru v obytném domě, zveřejnění záměru na pronájem (František Dehner,
místostarosta)

3635/73 30. Úprava nájemného nebytových prostor v objektu na ul. Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

3636/73 31. Zánik nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu, zajištění přístřeší, uzavření nájemní smlouvy, podnájem bytu
(František Dehner, místostarosta)

3637/73 32. Žádosti o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

3638/73 33. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

3639/73 34. Prominutí nájemného za pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova - variantní návrh (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3640/73 35. Pronájem  části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Oráčova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3641/73 36. Pronájem části pozemku p.p.č. 462/1, k.ú. Hrabůvka, ul.  Mjr. Nováka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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3642/73 37. Pronájem části pozemku st. p.č. 6062, k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Korýtko“ (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3643/73 38. Pronájem pozemků pod stávajícícmi garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3644/73 39. Pronájem pozemku st. p.č. 6026/1, k.ú. Zábřeh nad Odrou , ZO Korýtko (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3645/73 40. Přechod práv a poviností k nájmu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3646/73 42. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Pavlovova x Plzeňská - 1 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3647/73 43. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Plzeňská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3648/73 44. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Pavlovova - Plzeňská - 2 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3649/73 45. Záměr na výpůjčku pozemků parc. č. 12 a parc. č.73/57 v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3650/73 46. Změna účelu užívání stánku na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3651/73 47. Zrušení části usnesení č. 3459/69 ze dne 28.3.2013 a nový pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v
k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3652/73 48. Zveřejnění záměru k výpůjčce pozemku p.č. 226/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú.Hrabůvka (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3653/73 49. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3654/73 50. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická -2 (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3655/73 51. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3656/73 52. Veřejná zakázka Víceúčelové sportoviště ZŠ Provaznická (František Dehner, místostarosta)

3657/73 53. Zpracování projektové dokumentace "Modernizace Kina Luna - rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor
1.NP" (František Dehner, místostarosta)

3658/73 54P. Rekonstrukce bytového domu ul. Zlepšovatelů 6,8,10,12, Ostrava - Hrabůvka (František Dehner,
místostarosta)

3659/73 55P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
části III. Zásad) - Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/41, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3660/73 56P. Podmínky výzvy ( § 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ, v plat. znění a odd. B části II. Zásad) -„Rekonstrukce
elektroinstalace společných prostor domů, Břenkova 2974/7, Horymírova 2975/4 a 2949/14, Ostrava-
Zábřeh" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3661/73 57P. Přehled o udělených smluvních pokutách za I. čtvrtletí roku 2013 odborem bytového a ostatního
hospodářství (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3662/73 58P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od  100 do  500 Kč  tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. čtvrtl.
2013 ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

3663/73 59P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV. čvrtletí
2012 a I. čtvrtletí 2013 ZŠ a MŠ, p.o. a odboru bytového a ostatního hospodářství (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3664/73 60P. Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 „Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

3665/73 61P. Výzva (služby, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III. Zásad) -
REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3666/73 62P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - "Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava – Zábřeh" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

3667/73 63. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3668/73 OR Ukládací část vedoucím odborů - smluvní pokuty (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

staženo 41. Souhlas s instalací zařízení a vnitřních tras v objektech základních škol (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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3606/73  
1

Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - březen 2013

Rada městského obvodu

projednala

plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - březen 2013

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih vzít předložený materiál
na vědomí

3607/73  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazných ukazatelů dle důvodové zprávy

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2322 o 22 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 64 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3141, pol. 2322 o 9 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3392, pol. 2322 o 7 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG 347 o 22 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 64 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 9 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3392, pol. 5331, ORG 230 o 7 tis. Kč

3608/73  
3

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 na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 62
K. L., bytem Stadická 8, Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 27
K. J. a F. L., bytem Horní 40, Ostrava-Hrabůvka

3609/73  
4

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 20 000,- Kč od ArcelorMIttal Ostrava a.s. na projekt "Relaxačně rehabilitační místnost
pro děti".

3610/73  
5

Změna odpisového plánu na rok 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A.
Kučery 20, 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-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

3611/73  
6

Ceník ubytování v rekreačním středisku Skalice, okres Frýdek-Místek

Rada městského obvodu

rozhodla

o úpravě ceníku za ubytování v rekreačním středisku Skalice, okres Frýdek-Místek dle přílohy č. 1 s
účinností od 1.5.2013
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3612/73  
7

Dodatek ke smlouvě z důvodu novely zákona č. 235/204 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů

Rada městského obvodu

bere na vědomí

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

Ing.Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh dodatku smlouvy zahrnující změnu sazby daně
Termín:13.5.2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy zahrnující změnu sazby daně dle novely zákona č. 235/2004Sb., a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava -Jih
Termín:17.5.2013

3613/73  
8

Prodloužení smlouvy o dílo na zpracování Koncepce statické dopravy v Městském obvodě
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na zpracování Koncepce statické  dopravy v Městském obvodě
Ostrava-Jih dle důvodové zprávy.
ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh dodatku smlouvy zahrnující prodloužení termínu zpracování Koncepce.
Termín: 16.05.2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy zahrnující prodloužení termínu zpracování Koncepce a předat jej k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 30.05.2013

3614/73  
9

Nájemné v krytých garážových stáních v roce 2013

Rada městského obvodu

rozhodla

nezvýšit nájemné v krytých garážových stáních v roce 2013 o míru inflace za rok 2012

3615/73  
10

Odpis pohledávky po bývalém nájemci krytého stání

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávky po bývalém nájemci krytého stání panu D. Š., který byl nájemcem boxu č. 52 v PO
01 na ul. Fr. Formana, za dlužný nájem ve výši 4.116,- Kč a nezaplacený úrok z prodlení ve výši 1.622,-
Kč.

3616/73  
11

Pronájem volného místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 32, box č. 23, PP na ul. Vl. Vlasákové panu P. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

3617/73  
12

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 22, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan R. H.,
- PO 32, box č. 27, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan T. R., 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.

3618/73  
13

Odpis pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

rozhodla

o odpisu pohledávek za:
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- Š. K. z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 5.340,-- a soudní náklady ve výši 600,-- Kč

- M. P. za škodu na majetku ve výši Kč 3.300,-- a náklady řízení ve výši 900,-- Kč

- K. T. z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 2.475,-- a náklady řízení ve výši Kč 900,--

- H. J. z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 10.331,-- a náklady řízení ve výši Kč 700,--

- H. J. z titulu refakturace za vystěhování z bytu ve výši Kč 18.350,50

- K. B. z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 17.454,-- a náklady řízení ve  výči Kč 700,--

- K. B. z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 6.408,-- a náklady řízení ve výši Kč 836,--

- K. A. z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 16.241,-- a náklady řízení ve výši Kč 650,--

- S. M. z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 12.793,-- a náklady řízení ve výši Kč 512,--

- S. M. z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 13.851,-- a náklady řízení ve výši Kč500,--

- Z. L. z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 960,--

- T. J. z titulu nezaplaceného nájmu ve výši Kč 5.912,-- a náklady řízení ve výši Kč 600,--

- Z. I. z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 1.649,--

- K. B. z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 9.235,-- a nákladů řízení ve výši Kč 500,--

- T. T. z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 5.126,50 a nákladů řízení ve výši Kč 1.900,--

3619/73  
14

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení pana M. B. ve výši 57.800,-- Kč a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih panu B. poplatek z prodlení ve výši 57.800,-- Kč prominout.

3620/73  
15

Cena za mandátní činnost mandatáře a limit příspěvku na správu p.o. MSOJ pro rok 2013

Rada městského obvodu

rozhodla

nezvýšit cenu za mandátní činnost mandatáře ve výši 167,- Kč/spravovanou jednotku/měsíc vč. platné
sazby DPH a limit příspěvku na správu pro příspěvkovou organizaci Majetková správa Ostrava-Jih ve výši
163,- Kč/spravovanou jednotku/měsíc v roce 2013 o míru inflace za rok 2012

3621/73  
16

Nájemné za pronájem bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

I. nezvýšit s účinností od 01.07.2013 nájemné za pronájem bytů ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih o průměrnou míru inflace za rok 2012, tj. o 3,3 %
- u nájemců s uzavřenou nájemní smlouvou na původně regulované nájemné ve výši 50,02 Kč/m2
podlahové plochy bytu/měsíc pro byty standardní a ve výši 45,02 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc pro
byty se sníženou kvalitou
- u nájemců s uzavřenou nájemní smlouvou na smluvní nájemné

II. zvýšit s účinností od 01.07.2013 nájemné za pronájem bytů zvláštního určení ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih o průměrnou míru inflace za rok 2012, tj. o 3,3
%

dle důvodové zprávy

3622/73  
17

Nájemné za pronájem nebytových prostor, garáží a garážových stání v obytných domech

Rada městského obvodu

rozhodla

nezvýšit nájemné za pronájem nebytových prostor, garáží a garážových stání, které se nacházejí v
obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih v
roce 2013 o průměrnou míru inflace za rok 2012, tj. o 3,3 %

3623/73  
18

Neuzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu
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rozhodla

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

Výškovická 157, 1+3, standard, č. b. 11
H. R. a H. N., Výškovická 157, Ostrava-Výškovice

3624/73  
19

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků na nájmu nebytových prostor v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih v hodnotě pohledávky nad 10 000 Kč, včetně způsobu
zajištění těchto pohledávek k 31.03.2013

3625/73  
20

Pověření výkonem správy

Rada městského obvodu

pověřuje

příspěvkovou organizaci Majetková správa Ostrava-Jih, se sídlem Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka,
IČ: 66739331 výkonem správy budovy na ul. Pavlovova č.p. 2625 na pozemku parc. č. st. 3485 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou dle důvodové zprávy

3626/73  
21

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I. neprominout poplatek z prodlení:
- p. Š. K. a pí G. K., za byt na ul. Vaňkova 1011/48, Ostrava-Bělský Les, ve výši 610 Kč,

II. prominout poplatek z prodlení:
-  p. V. S. a pí R. S., za byt na Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice, ve výši 95%, z částky 19.926 Kč,
tj. 18.929 Kč,
dle důvodové zprávy

3627/73  
22

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 50
H. J., Horní 3

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 25
Š. A., Horní 3

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 68
P. Z., Horní 3

Stadická 3, 1+3, standard, č. b. 47
P. M., Horní 3

Horymírova 4, 1+3, standard, č. b. 29
P. N., J. Herolda 8

Rodimcevova 27, 1+1, standard, č. b. 3
D. M., Horní 3

Břenkova 7, 1+3, standard, č. b. 10
U. A., Výškovická 51

Jubilejní 25, 1+1, standard, č. b. 4
A. F., Horymírova 20

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 3
M. L. V., Čujkovova 31

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 44
S. A., Horní 3, nabízená výše nájmu 65 Kč za m2

2) o zániku práva k nájmu bytu dohodou na  základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr.
Karlem  Sibinským JUDr. M. K., dle důvodové zprávy
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M. L. V., Čujkovova 31, č. b. 88
rozhodla

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

II.

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

Abramovova 16, 1+3, standard, č. b. 8  
J. L., Kosmonautů 2

Hasičská 1, 1+1, standard, č. b. 22
P. R., Vaňkova 52

Zlepšovatelů 36, 1+2, standard, č. b. 5
S. Z., Břustkova 9
rozhodla

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

3628/73  
23

Pronájem garážového stání v obytném domě

Rada městského obvodu

rozhodla

- ukončit nájem garážového stání č. 7 v obytném domě na ul. Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina
dohodou ke dni 31.05.2013 s nájemcem panem P. M., bytem Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina

- pronajmout s účinností od 01.06.2013 nebytový prostor - garážové stání č. 2 v obytném domě ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih na  ul. Fr. Formana
273/51, Ostrava-Dubina panu P, M,, bytem Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou dva měsíce a měsíčním nájemným ve výši 815,- Kč vč. DPH

- zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 7 v obytném domě ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih na ul. Fr. Formana 273/51, Ostrava-
Dubina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší měsíčního nájemného 815,- Kč
vč. DPH

3629/73  
24

Rozšíření účelu užívání části nebytových prostor v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s rozšířením účelu užívání na provozovnu kavárny části nebytových prostor  o výměře
71 m2, v objektu  na ul. Horní 1492/55, Ostrava - Hrabůvka, pro nájemce  Institut pro ženy o.s., se sídlem
Horní 1492/55 700 30  Ostrava - Hrabůvka, s výši nájemného 600 Kč/m2/rok,  za podmínek dle důvodové
zprávy

3630/73  
25

Souhlas s krátkodobým pronájmem části nebytového prostoru na ul. Volgogradská 2, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o neudělení souhlasu ke krátkodobému pronájmu nebytových prostor - sálu v budově bývalé MŠ na ul.
Volgogradská 2 v Ostravě-Zábřehu, nájemci Provincie Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, se sídlem
Přemyšlenská 6, Praha 8 - Kobylisy, IČ: 00406911, za účelem konání členských schůzí SBD Vítkovice, dle
důvodové zprávy

3631/73  
26

Souhlas s podnájmem části nebytového prostoru na ul. Plzeňská 10, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

s podnájmem části nebytového prostoru  o velikosti 8 m2  v obytném domě na ul. Plzeňská 2619/10,
Ostrava-Zábřeh, jehož nájemkyněmi jsou paní R. P. a paní V. K., pro paní I. D., bytem Oráčova 1388/5,
Ostrava-Hrabůvka, IČ: 60813032 za účelem provozování masérských služeb, a to za stejných podmínek,
které mají nájemkyně sjednané v nájemní smlouvě

3632/73  
27

Souhlas s podnájmem části nebytových prostor v objektu na ul. Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s podnájmem části nebytových prostor - 2 teoretických učeben,  Správě uprchlických zařízení ministerstva
vnitra, Centrum na podporu integrace cizinců pro Moravskoslezský kraj, se sídlem Českobratrská 2227/7,
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702 00 Ostrava, IČO: 60498021, a to za stejných podmínek,  které má nájemce Střední odborná škola
umělecká a gymnázium s.r.o., se sídlem Hulvácká 1/384, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 25378660,
 sjednány v nájemní smlouvě, maximálně však po dobu trvání nájemní smlouvy nájemce, dle důvodové
zprávy

3633/73  
28

Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu garážového stání č. 2 v obytném domě na ul. Fr. Formana 280/32, Ostrava-Dubina,
podanou nájemcem panem P. S., bytem Fr. Formana 280/32, Ostrava-Dubina
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 2 v obytném domě ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih na ul. Fr. Formana 280/32, Ostrava-
Dubina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší měsíčního nájemného 815,- Kč
vč. DPH

3634/73  
29

Ukončení nájmu nebytového prostoru v obytném domě, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, podanou
zástupci nájemce BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, se sídlem Petra Křičky 2863/17a, Ostrava-
Moravská Ostrava, IČ: 00032352
rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh o velikosti
395,50 m2 s minimální výší nájemného 650,- Kč/m2/rok

3635/73  
30

Úprava nájemného nebytových prostor v objektu na ul. Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost Střední odborné školy umělecké a gymnázium s.r.o., se sídlem Hulvácká 1/384, 700 30  Ostrava-
Zábřeh, IČ: 25378660, o úpravu výše nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu na ul.
Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh
rozhodla

nesnížit nájemné za pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Hulvácká 1 v Ostravě-Zábřehu o výměře
2187,76 m2, ve výši 275.300 Kč/rok, nájemci Střední odborná škola umělecká a gymnázium s.r.o., se
sídlem Hulvácká 1/384, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 25378660, dle důvodové zprávy

3636/73  
31

Zánik nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu, zajištění přístřeší, uzavření nájemní smlouvy,
podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1) Y. D.

G. V., Petruškova 16, č. b. 25

2) JUDr. J.e J.
V. J., V. Jiřikovského 37, č. b. 16
D. M., V. Vlasákové 17, č. b. 18

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

1) Y. D.

N. R., Volgogradská 121, č. b. 11

2) JUDr. M. K.

T. M., V. Košaře 5, č. b. 44

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

H. J., Horymírova 14, č. b. 7

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

Stadická 3, 1+3, standard, č. b. 26
Š. K., Stadická 3

V.
o udělení písemného souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Klegova 21, 1+1, standard, č. b. 29
K. A., Klegova 80

3637/73  
32

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu, dle důvodové zprávy

1.)
L. L.
Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh

J. D.
Horymírova 4, Ostrava-Zábřeh

2.)
A. U.
Vaňkova 50, Ostrava-Bělský Les

Š. T.
Sokolovská 29, Ostrava-Poruba

3.)
I. T.
Frantiska Formana 49, Ostrava-Dubina

P. S.
Františka Formana 32, Ostrava-Dubina

4.)
P. N.
Tarnavova 6, Ostrava-Zábřeh

L. Ř.
Čujkovova 8, Ostrava-Zábřeh

5.)
M. F.
Bedřicha Václavka 3, Ostrava-Bělský Les

D. F.
Břenkova 7, Ostrava-Zábřeh

3638/73  
33

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

Edisonova 17, 1+1, byt se sníženou kvalitou, č. b. 3
M. Š., Edisonova 17, Ostrava-Hrabůvka

Klegova 23, 1+2, standard, č. b. 24
K. V., Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka

Dr. Šavrdy 17, 0+2, standard, č. b. 4
G. M., Dr. Šavrdy 17, Ostrava-Bělský Les

3639/73  
34

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

Rada městského obvodu
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rozhodla

neprominout  nájemné za období  od 1.1.2013 do 31.12.2013 ve výši 558,- Kč, vyplývající

a) paní A. D., bytem Gurťjevova 6, Ostrava - Zábřeh, ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/655
/10/Ulr. uzavřené dne 14.9.2010 za účelem  zřízení a užívání parkovacího stání na části pozemku p.p.č.
 654/4 ostatní plocha, zeleň o vvýměře 12 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

b) panu L. P., bytem Gurťjevova 6, Ostrava - Zábřeh, ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/657
/10/Ulr. uzavřené dne 26.10.2010 za účelem  zřízení a užívání parkovacího stání na části pozemku p.p.č.
 654/4 ostatní plocha, zeleň o vvýměře 12 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

c) panu M. Š., bytem Gurťjevova 6, Ostrava - Zábřeh, ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/656
/10/Ulr. uzavřené dne 14.9.2010 za účelem  zřízení a užívání parkovacího stání na části pozemku p.p.č.
 654/4 ostatní plocha, zeleň o vvýměře 12 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

3640/73  
35

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu 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 panu R. B., Oráčova 10, Ostrava – Hrabůvka, pro osobní automobil za cenu 45 Kč/m2/rok , na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

3641/73  
36

Pronájem části pozemku p.p.č. 462/1, k.ú. Hrabůvka, ul.  Mjr. Nováka

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku p.p.č. 462/1  ostatní plocha, zeleň o výměře 24 m2  a 48 m2 v k.ú. Hrabůvka,
ul. Mjr. Nováka, v majetku statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih, firmě 3E
PROJEKT a.s., IČ 25389092, se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, Ostrava - Hrabůvka za účelem provozování
letní sezonní zahrádky u restaurace, za cenu 290,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou

3642/73  
37

Pronájem části pozemku st. p.č. 6062, k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Korýtko“

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek 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 zahradní chatky,  paní I. B.., trvale bytem Mitušova 81/1421, Ostrava –
Hrabůvka, za cenu 11 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

3643/73  
38

Pronájem pozemků pod stávajícícmi garážemi 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. 854/3, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita U Nové školy, panu N. G.,
bytem Mitušova 1065/41, Ostrava-Hrabůvka;
2)pozemek parc.č.st. 1154, zast. pl. o výměře 25 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita U Nové školy, panu M. J.,
bytem U Prodejny 1001/5, Ostrava-Hrabůvka;
3)pozemek parc.č.st. 1920, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Plavecká, panu M. B.,
bytem Jičínská 285/19, Ostrava-Výškovice;
4)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, panu P. H.,
bytem Jana Maluchy 128/11, Ostrava- Dubina;
5)½ pozemku parc.č.st. 2960/14, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, panu M. Č., bytem Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka;
6)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, panu P. H.,
bytem Jana Maluchy 128/11, Ostrava- Dubina;
7)½ pozemku parc.č.st. 2970/10, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, panu Z. N., bytem Volgogradská 2522/51, Ostrava-Zábřeh;
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, panu P. H.,
bytem Jana Maluchy 128/11, Ostrava- Dubina;
9)pozemek parc.č.st. 2110/3, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt. Vajdy,
manželům M. a M. L., bytem Kpt. Vajdy 1524/1, Ostrava-Zábřeh;
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10)pozemek parc.č.st. 3615, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní P.
S., bytem Holasova 1133/14, Ostrava-Hrabůvka;
11)pozemek parc.č.st. 3703, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
Ing. P. K., bytem Studentská 1557/5, 736 01 Havířov-Podlesí.

3644/73  
39

Pronájem pozemku st. p.č. 6026/1, k.ú. Zábřeh nad Odrou , ZO Korýtko

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek 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, svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih, panu
B.  H. , trvale bytem Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 58, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní
chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

3645/73  
40

Přechod práv a poviností k nájmu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zánik Komanditní společnost Orio, se sídlem Ostrava, Dubina, Horní 288/67, PSČ 700 30, IČ 18051073
převodem jmění na jediného společníka - komplementáře, a to na společnost ORIO Morava a.s., IČ
27664589, se sídlem Ostrava - Dubina, Horní 288/67, PSČ 700 30  

a
rozhodla

ve smyslu tohoto usnesení uzavřít dodatek ke  Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/370/05 ze dne
27.7.2005, s účinností od 26.3.2013

3646/73  
42

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou,  ul. Pavlovova x Plzeňská - 1

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním staveb přeložek částí kabelových vedení NN, VN 6, 10, 22 a 110 kV v
rámci akce „Propojení ulic Pavlovova – Plzeňská“  v délce cca  87 bm, pod povrchem pozemků p.p.č.
612/14 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 612/59 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Plzeňská, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná
plocha, p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 612/59 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění staveb
-    přeložky 2 ks ukončení VNk (stavba SO 419) na pozemku p.p.č.  612/57 v délce cca 10 bm
-    přeložky VN 10kV-DTS 8640 (stavba SO 420) na pozemku p.p.č.  612/57 v délce cca 10 bm
-    přeložky vedení NN (stavba SO 422) na pozemku p.p.č.  612/57 v délce cca 38 bm
-    úpravy základu stožáru VVN 110kV (stavba SO 421) na pozemku p.p.č.  612/57 v délce cca 18 bm
-    úpravy uložení VN 10kV (stavba SO 417) na pozemcích p.p.č. 612/14, p.p.č. 612/57 a p.p.č. 612/59 v
délce cca 11 bm,

v rámci akce „Propojení ulic Pavlovova – Plzeňská“ umístěné pod povrchem dotčených pozemků v celkové
délce 87  bm, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, za úplatu 100,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše  a za úplatu 100,- 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 přeložek a přípojek NN, VN a VVN v rámci akce „Propojení ulic Pavlovova – Plzeňská“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přeložek a přípojek NN, VN a VVN v rámci akce
„Propojení ulic Pavlovova – Plzeňská“

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  přípojek VN a 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, že
povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky
správce místních komunikací odboru dopravy a KS, dle důvodové zprávy
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3647/73  
43

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby kabelového vedení NN 0,4kV v rámci akce „Ostrava – Plzeňská,
Husák, NNk“  v celkové délce cca 70 bm, pod povrchem pozemků p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 612/79 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 612/79 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem
umístění stavby kabelového vedení NN 0,4kV v rámci akce „Ostrava – Plzeňská, Husák, NNk“ v celkové
délce cca 70 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  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 kabelového vedení NN
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním kabelového vedení NN,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  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, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s
požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS, dle důvodové zprávy

3648/73  
44

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova - Plzeňská - 2

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek p.p.č. 612/57ostatní plocha, ostatní komunikace v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Plzeňská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění  stavby přeložky plynovodu  v rámci akce „Propojení
ulic Pavlovova - Plzeňská“ v délce cca 83 bm pod povrchem dotčeného pozemku

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 612/57ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby přeložky plynovodu  v rámci akce „Propojení ulic Pavlovova
- Plzeňská“ v délce cca 83 bm pod povrchem dotčeného pozemku,  pro SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava,
Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961, za úplatu 100,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše
a za úplatu 100,- Kč bez DPH v ostatní ploše

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

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem přeložky -  společností SMP 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

3649/73  
45

Záměr na výpůjčku pozemků parc. č. 12 a parc. č.73/57 v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku pozemků parc. č. 12, ostatní plocha o výměře 179 a parc. č.73/57, ostatní
plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy za účelem pořádání sportovních aktivit softballového klubu
a provedení obnovy stávajícího vybavení hřiště.
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3650/73  
46

Změna účelu užívání stánku na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP

Rada městského obvodu

souhlasí

s dočasnou  změnou účelu užívání části pozemku p.p.č.  654/34 ostatní plocha, zeleň o výměře 64 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, pronajatého paní M. B., IČ: 74674013, bytem Lechowiczova 2844/23, Ostrava - Moravská
Ostrava, na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/1448/08/Ulr.  ze dne 18.9.2008, z účelu
užívání stávajícího stánku rychlého občerstvení a zajištění přístupu a zásobování na stánek s prodejem
jízdenek DPO, po dobu rekonstrukce Kulturního domu AKORD

a
rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. č. 7/014/1448/08/Ulr. ze dne 18.9.2008,  ve znění
tohoto usnesení, dle důvodové zprávy

3651/73  
47

Zrušení části usnesení č. 3459/69 ze dne 28.3.2013 a nový pronájem pozemků pod stávajícími
garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

zrušuje

1) rozhodnutí o pronájmu dle bodu 3) usnesení č. 3459/69 ze dne 28.3.2013, pozemku 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;
2) rozhodnutí o pronájmu dle bodu 6) usnesení č. 3459/69 ze dne 28.3.2013, pozemku 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;

a

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu Ostrava- Jih, v
k.ú. Zábřeh nad Odrou pod stávajícími garážemi v cizím vlastnictví na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři
měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok:
1) pozemek parc.č.st. 2556, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
Ing. J. V., bytem Lumírova 536/54, Ostrava-Výškovice;
2) pozemek parc.č.st. 3676, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
J. N., bytem Jana Maluchy 44/12, Ostrava-Dubina.

3652/73  
48

Zveřejnění záměru k výpůjčce pozemku p.č. 226/9 ostatní plocha, ostatní komunikace,
k.ú.Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku  pozemku p.p.č. 226/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1310 m2
ul. Velflíkova 1,3,5, Edisonova 11, Slezská 10,14 a Jubilejní 20, v majetku Statutárního města Ostravy,
svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem vytvoření klidové zóny, na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou

3653/73  
49

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava
– Jih, za účelem  užívání  parkovacího stání č. 77 pro parkování osobního motorového vozidla na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

3654/73  
50

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická -2

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem  části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava
– Jih,  za účelem  užívání  parkovacího stání č. 33 pro osobní motorové vozidlo na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

3655/73  
51

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

Rada městského obvodu

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

1)pozemek parc.č.st. 1988/4, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy;
2)pozemek parc.č.st. 1994/17, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy;
3)pozemek parc.č.st. 3621, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny.

3656/73  
52

Veřejná zakázka Víceúčelové sportoviště ZŠ Provaznická

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/036/12 na realizaci podlimitní veřejné zakázky
Víceúčelové sportoviště ZŠ Provaznická, 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: TENNIS Zlín, a.s., dle důvodové zprávy
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/036/12 na výše uvedenou zakázku
Termín: 21. 05. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/036/12 na výše uvedenou zakázku, a předat jej k
podpisu  starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 27. 05. 2013

3657/73  
53

Zpracování projektové dokumentace "Modernizace Kina Luna - rekonstrukce vestibulu a
přilehlých prostor 1.NP"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/034/007/2013 na zpracování projektové dokumentace
"Modernizace Kina Luna - rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor 1.NP"  zhotovitelem PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o., kterým se rozšiřuje rozsah plnění smlouvy, které nebyly obsaženy v původních zadávacích
podmínkách
rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/034/007/2013 na zpracování projektové dokumentace
"Modernizace Kina Luna - rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor 1.NP" zhotovitelem PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o. na prodloužení lhůty realizace díla o 6 týdnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/034/007/2013 na výše uvedenou zakázku
Termín: 13. 05. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 6/034/007/2013 na výše uvenou zakázku, a předat jej k
podpisu vedoucímu odboru investičního
Termín: 20. 05. 2013

3658/73  
54P

Rekonstrukce bytového domu ul. Zlepšovatelů 6,8,10,12, Ostrava - Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/34/2012, na realizaci veřejné zakázky VZ 63.12, pro
stavbu " Rekonstrukce bytového domu ul. Zlepšovatelů 6,8,10,12, Ostrava - Hrabůvka" k provedení
dodatečných stavebních prací, na základě předložených dokladů, kterými se zvyšuje konečná cena na tuto
zakázku o částku 55.166,- Kč na částku 771.257,98 Kč bez DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet
na tuto zakázku, a to z  důvodu dodatečných prací nutných k dokončení této zakázky, se zhotovitelem
CONE - STAVITELSTVÍ, a. s., se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava - Přívoz,
bere na vědomí

navýšení částky odvodu DPH o 8.274,90 Kč na 115.688,70 Kč u zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
Připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě "Rekonstruce bytovéh domu ul. Zlepšovatelů 6,8,10,12, Ostrava -
Hrabůvka"
Termín: 15. 05. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě "Rekonstruce bytovéh domu ul. Zlepšovatelů 6,8,10,12, Ostrava -
Hrabůvka" a předložit jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 17. 05. 2013
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3659/73  
55P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/41, 1019/3,
1020/5, Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 19.13 na provedení stavebních prací "Komplexní zateplení domů B.
Václavka 1018/41, 1019/3, 1020/5, 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 19.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2013

3660/73  
56P

Podmínky výzvy ( § 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ, v plat. znění a odd. B části II. Zásad)
-„Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor domů, Břenkova 2974/7, Horymírova
2975/4 a 2949/14, Ostrava-Zábřeh"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 25.13 k provedení stavebních prací
„Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor domů Břenkova 2974/7, Horymírova 2975/4 a 2949/14,
Ostrava-Zábřeh“  dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a
oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Fratnišek Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

hodnotící komisi
členové:
1. Fratnišek Dehner, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
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2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 25.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 06. 2013

3661/73  
57P

Přehled o udělených smluvních pokutách za I. čtvrtletí roku 2013 odborem bytového a ostatního
hospodářství

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o  udělených smluvních pokutách za I. čtvrtletí roku 2013 odborem bytového a ostatního
hospodářství

3662/73  
58P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od  100 do  500 Kč  tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I.
čtvrtl. 2013 ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od  100.000 Kč do  500.000 Kč bez DPH:
- za I. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina,V. Košaře 6, příspěvkové
organizace,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění

3663/73  
59P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
IV. čvrtletí 2012 a I. čtvrtletí 2013 ZŠ a MŠ, p.o. a odboru bytového a ostatního hospodářství

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2013 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, Dr. Martínka 1439/4,
700 30 Ostrava-Jih,
- za I. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2013 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2013 odboru bytového a ostatního hospodářství,
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

3664/73  
60P

Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách  „Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-“

Rada městského obvodu

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 05.13 na provedení
stavebních prací   „Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-“  a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

Stavby COMPLET Technologic s.r.o. , Ostrava - Slezská Ostrava, Na Jánské 1869/56, PSČ 710 00, IČ
286 27 156  za nabídkovou cenu:
6 223 244 Kč bez DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem  MH-STAVBY s.r.o., V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ
277 76 506 za nabídkovou cenu:
6 373 883 Kč bez  DPH

jako třetím v pořadí s uchazečem  BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, PSČ 739 36, IČ 268 07 947 za
nabídkovou cenu:
6 509 964 Kč bez  DPH
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky   „Zateplení a
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výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-“
Termín: 10. 05. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  „Zateplení a
výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-“
Termín: 15. 05. 2013
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 05.13
Termín: 30. 06. 2013

3665/73  
61P

Výzva (služby, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 08.13 na poskytnutí služeb "REGENERACE
PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" 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, a dle
platných Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu s úpravou kvalifikační a zadávací dokumentace
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Karel Gavenda, člen zastupitelstva obvodu
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jiří Břenek, člen dopravní komise rady obvodu
4. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
5. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 08.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2013

3666/73  
62P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a
části III. Zásad) - "Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava – Zábřeh"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 23.13 na provedení stavebních prací
"Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava – Zábřeh" dle  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
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3. Renáta Rárová, 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. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

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. 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 23.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2013

3667/73  
63

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve
školství a kultuře", v části čtvrté, čl.2, bodu 1.3 a 1.4 a čl.3, bodu 3 a části sedmé, čl. 1 pro Základní školu
a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení
výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku výpočetní techniky včetně instalace a montáže a
zajištění vzdělávání pro pedagogické pracovníky v oblasti dogitálních technologií v předpokládané výši
1.525.810,-Kč včetně DPH z důvodu řádného plnění všech povinností a finančních závazků plynoucích ze
školou podané žádosti o dotaci a následného čerpání dotace na projekt "Šablony K15" v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3843

3668/73  
OR

Ukládací část vedoucím odborů - smluvní pokuty

Rada městského obvodu

ukládá

všem vedoucím odborů zpracovat přehled  udělených smluvních pokut za období  leden - prosinec 2012 a
 leden - březen 2013

Termín: 23. 5. 2013
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení č. 3495/70 ze dne 11.4.2013

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku příspěvkových organizací škol,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 5.503.394,72, dle předloženého návrhu.
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise
Zodp.: předseda likvidační komise
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