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Přehled usnesení 74. schůze Rady městského obvodu, ze dne 23. 5. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3669/74 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3670/74 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3671/74 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3672/74 4. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3673/74 5. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3674/74 6. Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3675/74 7. Obměna a doplnění vozového parku ÚMOb Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3676/74 8. Vyhodnocení Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava - Městským obvodem Ostrava - Jih,
Sborem dobrovolných hasičů Ostrava - Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Zábřeh za
rok 2012 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3677/74 9. Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti městského obvodu - Smlouvy o
zřízení věcného břemene (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3678/74 10. Ukončení nájemního vztahu v krytém stání (František Dehner, místostarosta)

3679/74 11. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3680/74 12. Údržba a realizace dopravního značení - ukončení smluvních vztahů (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3681/74 13. Odpověď na petici - žádost o provedení opravy komunikace ul. Drůbeží - slepá část (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3682/74 14. Schválení žádosti Základní školy ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3683/74 15. Souhlas s poskytnutím věcného daru Gymnáziu, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizaci (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

3684/74 16. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3685/74 17. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3686/74 18. Sportovní centrum Dubina - Zpráva za rok 2012, snížení ceny za užívání Sportovního centra Dubina v letních
měsících (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3687/74 19. Svěření hmotného movitého majetku k hospodaření (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3688/74 20. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3689/74 21. Kontrola výkonu samostatné působnosti orgánu Městského obvodu Ostrava-Jih, Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, v oblasti školství a tělovýchovy (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3690/74 22. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o smlouvách budoucích uzavřené se společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3691/74 23. Prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3692/74 24. Prodej domu a pozemku na ul. U Studia 1, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3693/74 25. Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3694/74 26. Pronájem  části pozemku p.p.č. 348/1  v k.ú.Hrabůvka, ul. Krakovská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3695/74 27. Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice V. Vlasákové (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3696/74 28. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3697/74 29. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú.  Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3698/74 30. Přechod práv a povinností k nájemní smlouvě na pozemky v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3699/74 31. Převedení práv a závazků k části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3700/74 32. Souhlas s instalací zahradní houpačky na pronajatém pozemku u sportovní haly Dubina (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3701/74 33. Souhlas s PD, Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby, Souhlas s vynětím z půdního fondu,
pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3702/74 34. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemcích v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova x Kašparova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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3703/74 35. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Gerasimovova, Čujkovova, Svazácká
a Pjanovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3704/74 36. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3705/74 37. Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Svornosti (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3706/74 38. Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Tarnavova
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3707/74 39. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem  pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3708/74 40. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3709/74 41. Ukončení výpůjčky části pozemku v k.ú. v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3710/74 42. Umístění reklam na objektech v rámci realizace investičního záměru „Modernizace kina Luna“ - variantní
návrh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3711/74 43. Zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. Patrice Lumumby (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3712/74 44. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku st. p.č. 288/18, k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Provaznická (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3713/74 45. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků a zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Výškovice u
Ostravy, lokalita Drůbeží (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3714/74 46. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3715/74 47. Zveřejnění záměru na výpůjčku částí pozemku a souhlas s budoucím přijetím daru stavby na pozemku, k.ú.
Výškovice u Ostravy, lokalita ulic Proskovická x Špillarova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3716/74 48. Odpis nedobytné pohledávky (František Dehner, místostarosta)

3717/74 49. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky o sdružených službách dodávky
elektrické energie pro Statutární město Ostrava a městské organizace pro období od 1.1.2014 do
31.12.2014. (František Dehner, místostarosta)

3718/74 50. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

3719/74 51. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

3720/74 52. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

3721/74 53. Pronájem části střechy na objektu Domu služeb na ul. Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce (František
Dehner, místostarosta)

3722/74 54. Pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka (František Dehner,
místostarosta)

3723/74 55. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (František Dehner, místostarosta)

3724/74 56. Zánik nájmu bytu, uzavření smlouvy o ubytování, výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy, zrušení
výpovědi, pronájem bytu, zajištění přístřeší (František Dehner, místostarosta)

3725/74 57. Zveřejnění záměru za účelem změny v době trvání nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v
objektu na ul. Svazácká 1D, čp.3161, Ostrava-Zábřeh (František Dehner, místostarosta)

3726/74 58. Žádosti o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

3727/74 59P. Komplexní zateplení domu vč. výměny oken M. Fialy 1 (František Dehner, místostarosta)

3728/74 60P. Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. Etapa, dům
Edisonova 25" (František Dehner, místostarosta)

3729/74 61P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
a části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, dům
Edisonova 21 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3730/74 62P. Přehled o udělených smluvních pokutách za leden - prosinec 2012 a leden - březen 2013 (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3731/74 63P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za rok 2012
odboru vnitřních věcí (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3732/74 64P. Přehled podaných námitek  VZ 01.13  "Ekotermo – Ostrava Jih 2. část (projekt A)" (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3733/74 65P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti, ul. Jubilejní 21,
Velflíkova 7 a Slezská 16, k.ú. Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)
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3734/74 66P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti, ul. Slezská 11 a 13,
k.ú. Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3735/74 67P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3736/74 68P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Výměna oken Fr. Formana 28, 30, 47, 49, 51, 53 (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3737/74 69P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Výměna oken na MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3738/74 70P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Výměna oken v objektu zdravotního střediska, ul. F. Formana 251/13a,
Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3739/74 71P. Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Výměna oken bytového domu Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3740/74 72P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - Výměna oken na ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

3741/74 73P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - Zateplení MŠ Mozartova 9, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

3742/74 74. Smlouva a přihláška k odběru tepla a k odběru studené vody (František Dehner, místostarosta)

3743/74 75P. 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)

3744/74 76. Podněty Ing. Novotného podle § 16 odst. 2 zákona o obcích (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3745/74 77. Žádost o informaci Ing. Jaroslava Novotného podle zákona č. 106/1999 Sb. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3746/74 OR Termíny schůzí Rady městského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih na II. pololetí 2013 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3747/74 OR Informace Bc. Miklase k návrhu OZV o poplatcích za ubytovací kapacity (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3748/74 OR Odpověď na žádost MMO o stanovisko k provozu loterií (Bc. Radim Miklas, místostarosta)
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3669/74  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 80 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření za rok 2012)

- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 4349, pol. 5021, UZ 11, ORG 772 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 10, § 4349, pol. 5139, UZ 11,  ORG 772 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 10, § 4349, pol. 5169, UZ 11, ORG 772 o 65 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 10, § 4349, pol. 5194, UZ 11, ORG 772 o 5 tis. Kč

3670/74  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Horymírova, tj. navýšení o 395 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 59 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 336 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 381 o 59 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 381 o 336 tis. Kč

3671/74  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 700 tis. Kč (Vypořádací fond FRB)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5341, UZ 3 o 1 700 tis. Kč

3672/74  
4

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 dle důvodové zprávy

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 9
M. N., bytem Ostrava-Polanka nad Odrou, Maková 12

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 18
Z. L., bytem Ostrava-Zábřeh, Rottrova 3

3673/74  
5

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených Smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách za období od 01.01.2013 do 31.03.2013

3674/74  
6

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1) Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č. b. 17
Z. S., Volgogradská 74, Ostrava-Zábřeh

2) Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č. b. 1
B. Z., Kosmonautů 2240/11, Ostrava-Zábřeh

3) Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č. b. 5
H. L., B. Četyny 2, Ostrava-Bělský les
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3675/74  
7

Obměna a doplnění vozového parku ÚMOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o prodeji vozidla Škoda Fabia, rok výroby 2001, RZ 1T1 2162 jako protihodnotu při obměně vozového
parku.
Protihodnota nesmí být nižší, než částka uvedená ve znaleckém posudku č. 2005/13 ze dne 5.3.2013,
tj. 36 000,- Kč včetně DPH.

3676/74  
8

Vyhodnocení Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava - Městským obvodem
Ostrava - Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava - Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných
hasičů Ostrava - Zábřeh za rok 2012

Rada městského obvodu

a souhlasí

s vyhodnocením Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava - Městským obvodem Ostrava -
Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava - Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Ostrava -
Zábřeh za rok 2012
doporučuje

stávající Dohodu o součinnosti ponechat v platnosti a plnit ji v původním znění

3677/74  
9

Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti městského obvodu -
Smlouvy o zřízení věcného břemene

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti městského obvodu ve věci Smlouvy o zřízení
věcného břemene, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné
působnosti městského obvodu

3678/74  
10

Ukončení nájemního vztahu v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 51, box č. 76, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní Mgr. M. P., dle důvodové
zprávy,

2)
zveřejnit záměr na pronájem výše uvedeného volného místa v krytém stání na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

3679/74  
11

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 31, box č. 28, PP na ul. B. Četyny paní S. R. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout volné místo pro jednostopé vozidlo v krytém stání v PO 33, box č. 28/1, PP na ul. Vl.
Vlasákové panu Č. L. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč
měsíčně vč. DPH,

3) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 63, NP na ul. L. Hosáka paní MUDr. B. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

3680/74  
12

Údržba a realizace dopravního značení - ukončení smluvních vztahů

Rada městského obvodu

souhlasí

s ukončením smluvních vztahů na údržbu a realizaci dopravního značení dle důvodové zprávy.

3681/74  
13

Odpověď na petici - žádost o provedení opravy komunikace ul. Drůbeží - slepá část

Rada městského obvodu

bere na vědomí

petici s žádostí o provedení opravy komunikace ul. Drůbeží - slepá část
a souhlasí
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s odpovědí dle přiloženého návrhu

3682/74  
14

Schválení žádosti Základní školy ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Rada městského obvodu

schvaluje

projekt Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace "Mladý přírodovědec"
doporučuje

projekt Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace "Mladý přírodovědec" k
předložení do dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014"

3683/74  
15

Souhlas s poskytnutím věcného daru Gymnáziu, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

souhlasí

s poskytnutím věcného daru - telefonní ústředny v celkové hodnotě Kč 39.996,00 Gymnáziu, Ostrava-
Hrabůvka, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí věcného daru

3684/74  
16

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy  a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.

3685/74  
17

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 20 000,- Kč od Nadačního fondu Veolia Praha 1 na realizaci projektu "Děti pozor
červená !".

3686/74  
18

Sportovní centrum Dubina - Zpráva za rok 2012, snížení ceny za užívání Sportovního centra
Dubina v letních měsících

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zprávu za rok 2012 o využití a hospodaření Sportovního centra Dubina
rozhodla

snížit cenu za užívání Sportovního centra Dubina v měsících červenec a srpen na 140 Kč za 1/3 plochy po
celý den

3687/74  
19

Svěření hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o svěření hmotného movitého majetku k hospodaření   Základní škole a mateřské škole  Ostrava-Výškovice,
Šeříková 33, příspěvkové organizaci  v celkové hodnotě Kč 598.951,20 dle důvodové zprávy

3688/74  
20

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, v části sedmé, čl. 1 a "Zásad pro
zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv  o koncesním řízení Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů", v části
II. pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení
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výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku šatních skříní pro žáky školy, montáž a demontáž
stávajích šaten, montáž obložení, malířské a zednické práce v předpokládané maximální hodnotě
966.790,-Kč včetně DPH

3689/74  
21

Kontrola výkonu samostatné působnosti orgánu Městského obvodu Ostrava-Jih, Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih, v oblasti školství a tělovýchovy

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti orgánu Městského obvodu Ostrava-Jih, Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih,  v oblasti školství a tělovýchovy
doporučuje

zastupitelstvu vzít výsledky kontroly na vědomí

3690/74  
22

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o smlouvách budoucích uzavřené se společností FUERTES
DEVELOPMENT, s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o smlouvách budoucích č. 38/014/416/2011 ze dne 30.5.2011
uzavřené se společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ: 26893223
dle předloženého návrhu.

3691/74  
23

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem části pozemku parc.č. 793/1 ostatní plocha–zeleň, oddělené geometrickým plánem č.
937-8/2012 ze dne 2.11.2012 a nově označené jako pozemek parc.č. 793/410 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře 33 m2, v k.ú.  Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-
svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví Bytového družstva Lumírova 5, IČ: 26875403,
Lumírova 485/5, 700 30 Ostrava – Výškovice, za kupní cenu ve výši 530 Kč/m2, celková cena 17.490 Kč,
za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.500 Kč a úhrady poplatku za
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava – Jih rozhodnout o úplatném převodu dotčené nemovitosti

3692/74  
24

Prodej domu a pozemku na ul. U Studia 1, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2855 na pozemku parc. č. st. 4547 na ulici U Studia č. or. 1 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 4547 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 467 m2, v  k. ú.
Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném
znění, právnické osobě Bytové družstvo v Ostravě, U Studia 2855/1, se sídlem Ostrava, Zábřeh, U Studia
2855/1, PSČ 700 30, IČ 293 98 738, za kupní cenu domu 33.577.490,- Kč, za kupní cenu pozemku
247.510,- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,- Kč. Převod domu se
uskuteční za podmínky vydání předchozího souhlasu se záměrem prodeje domu Radou města Ostravy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu domu a pozemku dle zák. č. 128/2000
Sb., v platném znění a v souladu se "Zásadami o prodeji domů, bytů..." ze dne 26. 4. 2001, v platném
znění.

3693/74  
25

Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem  pozemku  st.p.č.  783/69 zastavěná plocha o výměře 670 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
(odděleného geometrickým plánem) do vlastnictví společnosti  GYNET AH spol. s r.o., IČ: 25876457, se
sídlem Ostrava-Koblov, Antošovická č. 226, PSČ 711 00, za celkovou kupní cenu ve výši  770.500,- Kč,  za
podmínky úhrady správního poplatku  ve výši 1.000,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku ve
výši 1.500,- Kč

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout  o úplatném převodu zastvěného  pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou
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3694/74  
26

Pronájem  části pozemku p.p.č. 348/1  v k.ú.Hrabůvka, ul. Krakovská

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  část  pozemku p.p.č.348/1  ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka,  v majetku Statutárního
města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih, o velikosti 12 m2  panu Ing. L. H., bytem
Krakovská 5, Ostrava-Hrabůvka, za účelem zřízení a užívání  parkovacího stání č. 4 pro osobní automobil za
cenu 45 Kč/m2/rok , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3695/74  
27

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice V. Vlasákové

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 121/1 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 3 x 15 m2 (3x 5,5m x 2,6 m),
v  k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Vlasákové, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeného Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání 3 šikmých parkovacích stání pro osobní automobil, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45 Kč/m2/rok, panu  Bc. T. R., bytem V. Vlasákové 9/938,
700 30 Ostrava – Bělský Les (P1), paní B. P., bytem V. Vlasákové 2/966, Ostrava – Bělský Les (P2) a paní
A. P., bytem V. Vlasákové 1/934, Ostrava – Bělský les (P3)

3696/74  
28

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 793/284 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 5 m2 , ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Lumírova, za účelem provozování stávajícího novinového stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, za cenu 6.000 Kč/rok, paní B. T., IČ: 76094090, bytem 29. dubna 250/15, 700 30 Ostrava -
Výškovice

3697/74  
29

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)pozemek parc.č.st. 2335, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní Z.
L., bytem Výškovická 2592/91, Ostrava-Zábřeh;
2)pozemk parc.č.st. 2609, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu J.
K., bytem Horymírova 2914/112, Ostrava-Zábřeh;
3)pozemek parc.č.st. 4069, zast. pl. o výměře 36 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná Pavlovova,
panu J. K., bytem Svornosti 2268/27, Ostrava-Zábřeh.

3698/74  
30

Přechod práv a povinností k nájemní smlouvě na pozemky v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

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

a
rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/199/06 ze dne 29.3.2006, ve znění dodatků,
uzavřené za účelem umístění venkovních lednic u stánků PNS na pozemcích v k.ú. Hrabůvka, a to p.p.č.
468/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 (ul. Dr. Martínka) a p.p.č. 740/51 o výměře 1 m2 (u rondlu), dle
předchozího bodu tohoto usnesení

3699/74  
31

Převedení práv a závazků k části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny

Rada městského obvodu

bere na vědomí

převod práv a  závazků vyplývajících ze  Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 1742/2012/MJ ze dne  29.6.2012
na část pozemku parc.č. 121/1 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 432 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B.
Četyny, uzavřené se společnosti Manhattan Development, s.r.o., IČ: 28227948, se sídlem U Libeňského
pivovaru 63/2, Praha 8, za účelem příjezdu pro zásobování do obchodního domu, na dobu určitou do
30.6.2017, na společnost Atrium Sigma Czech Republic s.r.o, IČ: 29145244, se sídlem U Libeňského
pivovaru 63/2, Praha 8, z důvodu rozdělení a následného sloučení společnosti, dle důvodové zprávy
a souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na základě výše uvedeného
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3700/74  
32

Souhlas s instalací zahradní houpačky na pronajatém pozemku u sportovní haly Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

s instalací třídílné zahradní houpačky na pozemku parc.č. 71/145 v k.ú. Dubina u Ostravy u sportovní haly
na ulici Horní 81, čp. 287, Ostrava – Dubina, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 2/b/014/1498/06
společnost ČIRVA, s.r.o., se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Hradní 27/37, a to na vlastní náklady nájemce
za podmínek dle důvodové zprávy.

3701/74  
33

Souhlas s PD, Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby, Souhlas s vynětím z půdního
fondu, pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy

Rada městského obvodu

souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí k umístění stavby „Cyklistická stezka
Proskovická, Blanická“ na pozemcích parc.č. 165 ostatní plocha-ostatní komunikace, parc.č. 180/1 trvalý
travní porost, parc.č. 740/66 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č. 740/4 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č.
731/2 ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha, parc.č. 1030 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č. 731/11
ostatní plocha-neplodná půda, parc.č. 740/52 ostatní plocha-ostatní komunikace, parc.č. 1111 ostatní
plocha-jiná plocha  v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita od ul. K Jezeru po smyčku MHD na ul. Výškovická,
které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih
a souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Cyklistická stezka Proskovická, Blanická“ na pozemcích parc.č.
165 ostatní plocha-ostatní komunikace, parc.č. 180/1 trvalý travní porost, parc.č. 740/66 ostatní
plocha-jiná plocha, parc.č. 740/4 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č. 731/2 ostatní plocha-sportoviště a
rekreační plocha, parc.č. 1030 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č. 731/11 ostatní plocha-neplodná půda,
parc.č. 740/52 ostatní plocha-ostatní komunikace, parc.č. 1111 ostatní plocha-jiná plocha  v k.ú. Výškovice
u Ostravy, lokalita od ul. K Jezeru po smyčku MHD na ul. Výškovická, které jsou v majetku statutárního
města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem dobudování cyklostezky, v délce 1494
bm, přes parc.č. 165, parc.č. 180/1, parc.č. 740/66, parc.č. 740/4, parc.č. 731/2, parc.č. 1030, parc.č.
731/11, parc.č. 740/52, parc.č. 1111 v k.ú. Výškovice u Ostravy,  pro investora stavby statutární město
Ostrava, zastoupené na základě plné moci ze dne 23.3.2012 společností SHB, a.s., IČ: 25324365, se sídlem
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
a souhlasí

s vynětím části pozemku parc.č. 180/1 trvalý travní porost o výměře 27 m2 ze zemědělského půdního
fondu

3702/74  
34

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemcích v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova x Kašparova

Rada městského obvodu

souhlasí

1)se vstupem, umístěním a realizací stavby „REKO MS Ostrava – Krestova I. etapa“ na pozemcích p.č.
433/34 ostatní plocha , zeleň, p.p.č. 433/44 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 433/45 ostatní
plocha, ostatní komunikace , p.p.č. 433/46 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.434/28 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 434/35 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.  434/37 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č.
434/38 ostatní plocha, jiná plocha, 462/1 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 462/6 ostatní plocha, jiná plocha v
k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem náhrady stávajících nízkotlakých( NTL) ocelových plynovodů za
plynovody z opláštěného polyetylenu v celkové délce cca 420 bm a dále s rekonstrukcí 8 ks plynovodních
přípojek  o celkové délce cca 62 bm za podmínky, že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace)
budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

2)se vstupem, umístěním a realizací stavby „REKO MS Ostrava – Krestova II. etapa“ na pozemcích p.č.
451/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 451/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 456/6
ostatní plocha, zeleň  v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města
Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem náhrady stávajících nízkotlakých( NTL)
ocelových plynovodů za plynovody z opláštěného polyetylenu v celkové délce cca 415 bm a dále s
rekonstrukcí 6 ks plynovodních přípojek a realizací 5 nových plynovodních přípojek o celkové délce cca 98
bm za podmínky, že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s
požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

3)se vstupem, umístěním a realizací stavby „REKO MS Ostrava – Krestova III. etapa“ na pozemcích p.č.
451/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň  a  p.p.č. 456/6  ostatní
plocha, zeleň  v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem náhrady stávajících nízkotlakých( NTL) ocelových
plynovodů za plynovody z opláštěného polyetylenu v celkové délce cca 880 bm a dále s rekonstrukcí 15 ks
plynovodních přípojek a realizací 11 nových plynovodních přípojek o celkové délce cca 115 bm za
podmínky, že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky
správce místních komunikací odboru dopravy a KS

4)se vstupem, umístěním a realizací stavby „REKO MS Ostrava – Kašparova“ na pozemku p.č. 462/1 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krestova , který je  v majetku Statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem náhrady stávajících nízkotlakých( NTL) ocelových
plynovodů za plynovody z opláštěného polyetylenu v celkové délce cca 310 bm a dále s rekonstrukcí 7 ks
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plynovodních přípojek a realizací 2 nových plynovodních přípojek o celkové délce cca 122 bm za podmínky,
že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce
místních komunikací odboru dopravy a KS
rozhodla

1)o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.č. 433/34 ostatní plocha , zeleň,
p.p.č. 433/44 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 433/45 ostatní plocha, ostatní komunikace , p.p.č.
433/46 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.434/28 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 434/35 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č.  434/37 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 434/38 ostatní plocha, jiná
plocha, 462/1 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 462/6 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul.
Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené městskému ob vodu OStrava – Jih,
za účelem rekonstrukce stávajícího nízkotlakého plynovodu  a plynovodních přípojek pro stavbu „REKO MS
Ostrava – Krestova I. etapa“ ,  v celkové délce cca 420 bm  pro plynovod a o celkové délce  cca 62 bm pro
přípojky

2)o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.č. 451/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace,  p.p.č. 451/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 456/6 ostatní plocha, zeleň  v k.ú.
Hrabůvka, lokalita ul. Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jihtova ,  za účelem rekonstrukce stávajícího nízkotlakého plynovodu  a plynovodních
přípojek pro stavbu „REKO MS Ostrava – Krestova II. etapa“ ,  v celkové délce cca 415 bm  pro plynovod a
o celkové délce  cca 98 bm

3)o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.č. 451/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň  a  p.p.č. 456/6  ostatní plocha, zeleň  v k.ú. Hrabůvka,
lokalita ul. Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce stávajícího nízkotlakého plynovodu  a plynovodních přípojek pro
stavbu „REKO MS Ostrava – Krestova III. etapa“ ,  v celkové délce cca  880bm  pro plynovod a o celkové
délce  cca 115 bm

4)o zřízení věcného břemene dle přeloženého návrhu na pozemku p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Hrabůvka, lokalita ul. Kašparova , který je  v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce stávajícího nízkotlakého plynovodu  a plynovodních přípojek
pro stavbu „REKO MS Ostrava – Kašparova“,  v celkové délce cca  310 bm  pro plynovod a o celkové délce
 cca 122 bm

pro společnost SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 00, IČ
277 68 961 za úhradu ve výši

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

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

a) umístění a užívání nízkotlakého (NTL) plynovodu a plynovodních přípojek

b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním staveb: „„REKO MS Ostrava – Krestova I.
etapa“,  „REKO MS Ostrava – Krestova II. etapa“ , „REKO MS Ostrava – Krestova III. etapa“ a „REKO MS
Ostrava – Kašparova“
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská
Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 00, IČ 277 68 961 ,  smlouvy o budoucích  smlouvách o  zřízení
úplatných  věcných břemen v rozsahu dle bodů 1,2,3 a 4 rozhodnutí o zřízení věcných břemen dle
předloženého návrhu s dobou platnosti  do konce roku 2015

3703/74  
35

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Gerasimovova, Čujkovova, Svazácká
a Pjanovova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Připojení objektu – DK Akord, Ostrava - Zábřeh“ na pozemku
p.č. 654/26 ostatní plocha, zeleň, pozemku p.č. 654/27 ostatní plocha, zeleň, pozemku p.č. 654/28 ostatní
plocha, zeleň, pozemku p.č.  654/31 ostatní plocha, zeleň, pozemku p.č. 654/32 ostatní plocha, zeleň,
pozemku p.č. 654/33 ostatní plocha, zeleň, pozemku p.č. 654/34 ostatní plocha, zeleň , pozemku p.č.
654/41 ostatní plocha, zeleň, pozemku p.č.654/42 ostatní plocha, zeleň, pozemku p.č.  654/43 ostatní
plocha, zeleň, pozemku p.č. 654/163 ostatní plocha, zeleň, pozemku p.č. 654/164 ostatní plocha, ostatní
komunikace, pozemku p.č. 654/166 ostatní plocha,ostatní  komunikace, pozemku p.č. 654/180 ostatní
plocha, zeleň a pozemku p.č. 4426/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
ul. Gerasimovova, Svazácká, Čujkovova a Pjanovova, které jsou  v majetku Statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem  položení 2 ks HDPE chrániček pro optický kabel pro
napojení kulturního domu na metropolitní komunikační síť  v délce  cca 1680 bm za podmínky, že úpravy
zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS
rozhodla

11



o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek p.č. 654/26 ostatní plocha, zeleň,
pozemek p.č. 654/27 ostatní plocha, zeleň, pozemek p.č. 654/28 ostatní plocha, zeleň, pozemek p.č.
 654/31 ostatní plocha, zeleň, pozemek p.č. 654/32 ostatní plocha, zeleň, pozemek p.č. 654/33 ostatní
plocha, zeleň, pozemek p.č. 654/34 ostatní plocha, zeleň , pozemek p.č. 654/41 ostatní plocha, zeleň,
pozemek p.č.654/42 ostatní plocha, zeleň, pozemek p.č.  654/43 ostatní plocha, zeleň, 654/163 ostatní
plocha, zeleň, pozemek p.č. 654/164 ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek p.č. 654/166 ostatní
plocha, ostatní komunikace, pozemek p.č. 654/180 ostatní plocha, zeleň a pozemek p.č. 4426/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Gerasimovova, Svazácká, Čujkovova a
Pjanovova,  které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem  položení 2 ks HDPE chrániček pro optický kabel pro napojení kulturního domu na metropolitní
komunikační síť  v délce  cca 1680 bm

pro společnost OVANET, a.s. IČ 29399491 se sídlem Ostrava – Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00 za
úhradu ve výši

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

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

a) umístění a užívání 2 ks HDPE chrániček

b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „Připojení objektu –DK Akord, Ostrava –
Zábřeh“
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností OVANET, a.s. IČ 29399491 se sídlem Ostrava –
Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00 ,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v
rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu s dobou platnosti do konce roku 2014

3704/74  
36

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací kanalizační přípojky v rámci stavby „Parkovací plochy v reálu AVE ART v
Ostravě-Hrabůvce „ na pozemcích p.č. 234/6 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 243/7 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Zlepšovatelůx Hasičská, které jsou  v majetku
Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,  podél komunikace ul. Zlepšovatelů s
napojením na ul. Hasičskou, v celkové délce  cca 19 bm za podmínky, že úpravy zpevněných povrchů (
chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy
a KS
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek 234/6 ostatní plocha, ostatní komunikace
a p.p.č. 243/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka,  které jsou v majetku Statutárního
města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem  realizace stavby kanalizační přípojky
podél komunikace ul. Zlepšovatelů s napojením na ul. Hasičskou, v celkové délce  cca 19 bm

pro společnost AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škiola, s.r.o. IČ
258 62 391, se sídlem Ostrava – Hrabůvka, Hasičská 550/50, PSČ 700 30 za úhradu ve výši

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

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

a) umístění a užívání kanalizační přípojky

b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby kanalizační přípojky
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká
škola a Základní umělecká škola, s.r.o. IČ 258 62 391, se sídlem Ostrava – Hrabůvka, Hasičská 550/50,
PSČ 700 30,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2
usnesení dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 31.5.2014

3705/74  
37

Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Svornosti

Rada městského obvodu

souhlasí

ve smyslu ustanovení odst. 3 § 96 zák. č. 183/2006 Sb., s umístěním stavby sloupkového plotu s pletivem
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na pozemcích st.p.č. 733/3 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 733/9 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 733/10 lesní pozemek, p.p.č. 733/11 ostatní plocha, manipulační plocha, p.p.č. 733/12 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 733/14 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 733/19 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví pana Tomáše Šťástky,  z důvodu společné hranice s
pozemkem p.p.č. 733/15 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih

3706/74  
38

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Tarnavova, paní Š. K., bytem Tarnavova 11,  na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č.
2/a/014/238/05, ve znění dodatků,  uzavřené za účelem zřízení a užívání parkovacího stání, dohodou dnem
31.5.2013

b)  zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání parkovacího stání  pro osobní automobil, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

3707/74  
39

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 50 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Výškovická, panu M. H., IČ: 608054550, bytem Výškovická 2610/68, Ostrava-Zábřeh,  na
základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/2121/07/Ulr, ve znění dodatků,  uzavřené za účelem
provozování letní restaurační zahrádky, dohodou dnem 31.5.2013

b) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Výškovická, panu M. H., IČ: 608054550, bytem Výškovická 2610/68, Ostrava-Zábřeh,  na
základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/235/11/Ulr,  uzavřené za účelem  užívání přístupového
chodníku k prodejně, dohodou dnem 31.5.2013

c) zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň  v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostrava se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, a to
části o výměře 50 m2  účelem provozování letní restaurační zahrádky  a části o výměře 21 m2 za účelem
užívání přístupového chodníku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3708/74  
40

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) o ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 150 m2  
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, panu E. G., bytem Cholevova 47, Ostrava - Hrabůvka,  dle
Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/626/10/Ulr., dohodou dnem 31.5.2013
   
b) zveřejnit záměr na  pronájem části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře
150 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání jako zahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

3709/74  
41

Ukončení výpůjčky části pozemku v k.ú. v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 17/014/379/12 ze dne 8.8.2012  uzavřené se společností Dopravní
podnik města Ostravy a.s., IČ: 619 74 757, Poděbradova 494/2, 701 71  Ostrava – Moravská Ostrava, na
část pozemku parc.č. 1237/1 ostatní plocha, silnice o výměře 450 m2,  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Svornosti, za účelem úpravy nástupní zastávky v rámci akce „Tramvajová zastávka Zábřeh se zvýšeným
jízdním pásem“, dohodou dnem 31.5.2013

3710/74  
42

Umístění reklam na objektech v rámci realizace investičního záměru „Modernizace kina Luna“ -
variantní návrh

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout a vypůjčit stěnové plochy na budovách na ulici Patrice Lumumby 2717/1, Patrice Lumumby
2444/1A a Výškovická 2651/113 v Ostravě-Zábřehu za účelem umístění reklamy s označením provozovny
společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, IČ: 453 08 314, na dobu
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neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, v rozsahu:
pronájem stěnových ploch:
1) z čelní strany kina Luna, v pravé horní polovině budovy, externě nasvětlená, o velikosti 4 x 2 m, s výší
nájemného 40.000,- Kč za rok + DPH
2) z čelní strany kina Luna, v levé části budovy nad okny restaurace ve 2.NP, nenasvětlená, o velikosti 2 x
1 m, s výší nájemného 4.000,- Kč za rok + DPH
3) ze zadní strany komplexu, nasvětlená, o velikosti 3 x 1,5 m, s výší nájemného 9.000,- Kč za rok + DPH
výpůjčka stěnové plochy:
z boční strany z ulice Kosmonautů nad nově vybudovaným vstupem do objektu, nasvětlená, o velikosti 2,8
x 1,5 m.

3711/74  
43

Zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. Patrice Lumumby

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 1237/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 1237/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1237/6 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 1237/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1237/9 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 1237/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice
Lumumby, za účelem umístění stavby kabelového vedení VN v rámci akce „Ostrava, Zábřeh VN, DTS,
8651-5652, VNk“ umístěné pod povrchem dotčených pozemků v celkové délce 429,16  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  stavby kabelového vedení VN
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby   kabelového vedení VN

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

3712/74  
44

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku st. p.č. 288/18, k.ú. Hrabůvka, lokalita ul.
Provaznická

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění  záměru  na pronájem části pozemku p.p.č. 288/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 29 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická, v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem plánovaného vjezdu na  parkoviště na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou.

3713/74  
45

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků a zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú.
Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 893/154 trvalý travní porost o výměře 84440 m2 a
pozemků parc.č. 893/153 trvalý travní porost o celkové výměře 1392 m2, parc.č. 893/152 trvalý travní
porost o celkové výměře 1367 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, za účelem provozování zemědělské činnosti, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

a
souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej  podílu ve výši 1/2 pozemku parc.č. 893/91 trvalý travní porost o výměře
2732 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih vydat stanovisko k záměru zveřejnění prodeje podílu
dotčeného pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy

3714/74  
46

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)pozemek parc.č.st. 1990/26, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy;
2)pozemek parc.č.st. 2969/13, zast. pl. o výměře 22 m2, podíl ½ o výměře 11 m2 a pozemek parc.č.st.
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2969/14, zast. pl. o výměře 22 m2, podíl ½ o výměře 11 m2, oba v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
3)pozemek parc.č.st. 2971, zast. pl. o výměře 243 m2, jednotka č. 6/245, spoluvlastnický podíl o velikosti
1553/38975, tzn. 9,69 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova.

3715/74  
47

Zveřejnění záměru na výpůjčku částí pozemku a souhlas s budoucím přijetím daru stavby na
pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic Proskovická x Špillarova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku parc.č. 887/1 orná půda o výměře 370 m2, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, lokalita ulic Proskovická x Špillarova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem provedení napojení přípojné komunikace v rámce akce
„Vilapark Proskovická – IS, komunikace a HTÚ“, na dobu určitou, do doby převodu stavby do majetku obce

a
souhlasí

s budoucím přijetím daru stavby napojení přípojné komunikace v rámci akce „Vilapark Proskovická – IS,
komunikace a HTÚ“ na pozemku parc.č. 887/1 orná půda o výměře 370 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy,
lokalita ulic Proskovická x Špillarova, od společnosti VMI Silesia, s.r.o., IČ: 61973017, Pelclova 2500/5, 702
00 Moravská Ostrava

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o budoucím přijetí výše uvedeného daru, za podmínky
předchozího souhlasu rady města

3716/74  
48

Odpis nedobytné pohledávky

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání nedobytné pohledávky po dlužnících v domovním a bytovém fondu:
- manželům V. a Š. J., za pronájem bytu na ul. Volgogradská 2391/121, Ostrava-Zábřeh, ve výši 599 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 1.120 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

3717/74  
49

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky o sdružených službách
dodávky elektrické energie pro Statutární město Ostrava a městské organizace pro období od
1.1.2014 do 31.12.2014.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

oznámení zadavatele Statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30 o
výběru nejvhodnější nabídky na sdruženou dodávku elektrické energie na období od 1.1.2014 do
31.12.2014 pro městský obvod Ostrava - Jih a uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické
energie z hladiny vysokého napětí s vybraným uchazečem pro část I. veřejné zakázky - Dalkia Commodities
CZ, s.r.o., IČ: 25846159, sídlo 28. října 3337/7, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 709 74 a uzavření
smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie z hladiny nízkého napětí s vybraným uchazečem
pro část II. veřejné zakázky - Dalkia Commodities CZ, s.r.o., IČ: 25846159, sídlo 28. října 3337/7,
Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 709 74.
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství připravit Smlouvu o sdružených
službách dodávky elektrické energie z hladiny vysokého napětí a Smlouvu o sdružených službách dodávky
elektrické energie z hladiny nízkého napětí k podpisu starostovi městského obvodu.

3718/74  
50

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení:
- pí M. C., za byt na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, ve výši 95%,  z částky 26.661 Kč, tj. 25.328 Kč,
- pí M. S., za byt na ul. Volgogradská 2423/72, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 231.555 Kč,
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

3719/74  
51

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí poplatku z prodlení:
- panu R. K., za byt na ul. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh,  ve výši 95%,  z částky 6.175 Kč, tj. 5.866
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Kč,dle důvodové zprávy.

3720/74  
52

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

J. Škody 4, 1+3, standard, č. b. 14  
B. M., A. Gavlase 34
 
Tylova 4, 1+3, standard, č. b. 10
K. N., Petruškova 14

Kischova 8, 1+3, standard, č. b. 11  
V. M., Otická 6, Opava

Vaňkova 52, 1+3, standard, č. b. 24  
K. K., V. Jiřikovského 28

P. Lumumby 3, 1+3, standard, č. b. 12
K. Z., Dr. Martínka 1
 
Markova 16, 1+3, standard, č. b. 27
Ch. J.,.1984, Kolšov 194

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 71
H. T., Horní 3

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 74
T. V., Kosmonautů 7

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 32
P. J., J. Kotase 1

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 96  
P. E., Čujkovova 40

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 33  
M. H., Veverkova 11
 
Jedličkova 8, 1+1, standard, č. b. 9
S. T., Horní 71

Závodní 49, 0+1, standard, č. b. 5
M. D., J. Maluchy 4

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 16
Š. D., Porubská 75, Ostrava-Poruba
 
Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 13
B. S., Jedličkova 8

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 48
M. J., Markova 15

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

B. S., Jedličkova 8, č. b. 13
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

Svornosti 5, 1+2, standard, č. b. 6
Bc. D. P., Horymírova 10
rozhodla

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

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

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 80
T. J., Čujkovova 23

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

T. J., Čujkovova 23, č. b. 13
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

3721/74  
53

Pronájem části střechy na objektu Domu služeb na ul. Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části střechy objektu na ul. Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce o výměře 12 m2, společnosti
T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00  Praha 4, IČ:64949681,  za účelem
provozování telekomunikačního zařízení s přívodním elektronapájecím kabelem jako přípojky na rozvodnou
síť, s účinností od 01.06.2013, na dobu určitou 5 let, s výši nájmu 70.000,- Kč ročně bez DPH, dle
důvodové zprávy

3722/74  
54

Pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu nebytového prostoru v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, o výměře 225,32 m2,
společnosti Kimex Nova s. r. o., se sídlem Mitrovická 37, 739 21 Paskov, IČ: 47974974, za účelem
provozování kadeřnického, solárního a saunového salonu, s účinností od 31.05.2013, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, s výši nájemného 1.673 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy
souhlasí

s podnájmem nebytových prostor v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka,  o výměře 225.32
m2, pro společnost KANDAHÁR s. r. o., se sídlem Praha-Smíchov, 14 října 1307/2, PSČ 150 00, IČ:
26782499, za účelem provozování  kadeřnického, solárního a saunového studia s účinností od 31.05.2013,
a to za stejných podmínek, které bude mít  nájemce - Kimex Nova s. r. .o. sjednány v nájemní smlouvě

3723/74  
55

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu (před uplynutím sjednané doby určité) na dobu určitou - 12 měsíců s
automatickým prodlužováním vždy o dalších 12 měsíců za smluvně sjednaných podmínek, dle důvodové
zprávy
 
B. M., Břenkova 7, č. b. 67
B. J., Stadická 3, č. b. 34
B. E. a B. Ľ., Horymírova 4, č. b. 9
B. J., Václava Košaře 5, č. b. 42
B. M., Jubilejní 30, č. b. 4
B. E., Čujkovova 32, č. b. 66
Č. M., Výškovická 151, č. b. 16
Č. S., Svornosti 11, č. b. 10
D. J., Volgogradská 74, č. b. 14
D. V. a D. M., Klegova 23, č. b. 41
D. J. a D. J., Karpatská 20, č. b. 42
D. L. a D. Š., Tylova 4, č. b. 55
F. R.  a F. P., Václava Košaře 5, č. b. 55
F. J., Jugoslávská 20, č. b. 16
F. I., Výškovická 153, č. b. 66
F. O., Závodní 49, č. b. 4
G. G., Čujkovova 32, č. b. 12
H. L. a H. R., Jubilejní 45, č. b. 2
H. J. a H. L., Výškovická 174, č. b. 18
H. J., Svornosti 4, č. b. 4
H. M., Čujkovova 29, č. b. 28
H. D. a H. I.,  Edisonova 29, č. b. 6
Ch. M. a Ch. L., Břenkova 7, č. b. 2
J. L., Jubilejní 50, č. b. 2
J. D., Svornosti 53, č. b. 11
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J. J., Stadická 3, č. b. 35
J. D., Výškovická 151, č. b. 32
K. P., Jubilejní 62, č. b. 2
K. J., Jubilejní 62, č. b. 7
K. D., Provaznická 32, č. b. 9
K. J., Jižní 9, č. b. 10
K. D., Petruškova 16, č. b. 8
K. D., Jana Škody 9, č. b. 5
K. M., Abramovova 20, č. b. 2
K. M., Čujkovova 23, č. b. 69
K. M., Stadická 3, č. b. 43
K. P., Plzeňská 8, č. b. 20
K. Z., Jubilejní 49, č. b. 1
L. R., Provaznická 32, č. b. 8
L. E., Tylova 4, č. b. 37
L. R., Volgogradská 88, č. b. 8
M. J., Výškovická 151, č. b. 26
M. M., Oráčova 1, č. b. 34
M. D. a M. M., Mňukova 24, č. b. 12
M. M., Jana Škody 1, č. b. 3
N. P., Volgogradská 20, č. b. 10
N. K.. Horní 29. č. b. 16
N. V., Mládeže 11, č. b. 1
P. P., Petruškova 16, č. b. 43
P. L., Jugoslávská 26, č. b. 43
P. Y., Edisonova 84, č. b. 1
P. L. a P. D., Volgogradská 90, č. b. 9
P. Š., Volgogradská 24, č. b. 9
P. F., Jana Škody 1, č. b. 31
P. R., Provaznická 32, č. b. 1
R. L., Vlasty Vlasákové 2, č. b. 16
R. A., Čujkovova 32, č. b. 40
R. Z. a R. V., Vlasty Vlasákové 17, č. b. 23
R. K., Jubilejní 62, č. b. 9
R. D., Františka Formana 30, č. b. 14
R. A., Tarnavova 6, č. b. 13
S. B., Odborářská 70, č. b. 17
S. P., Vlasty Vlasákové 19, č. b. 6
S. J., Výškovická 157, č. b. 20
S. V., Odborářská  72, č. b. 14
S. P., Jubilejní 30, č. b. 4
S. M., Svornosti 47, č. b. 2
Š. H., Jubilejní 3, č. b. 1
Š. K., Václava Košaře 4, č. b. 30
Š. I., Výškovická 157, č. b. 78
T. L., Jubilejní 62, č. b. 1
T. B. L., Plzeňská 10, č. b. 67
T. J., Klegova 23, č. b. 27
T. N., Čujkovova 32, č. b. 85
V. R., Jiskřiček 8, č. b. 8
V. M., Bedřicha Četyny 2, č. b. 41
V. V. a V. K., Františka Formana 28, č .b. 19
V. M. a V. L., Patrice Lumumby 3, č. b. 34
V. J., Patrice Lumumby 3, č. b. 17
V. V. a V. V., Lumírova 7, č. b. 12
V. L., Velflíkova 4, č. b. 3
Z. M., Slezská 11, č. b. 10
Z. Z., Slezská 11, č. b. 5

II.

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

J. Č., Bohumíra Četyny 2, č. b. 14

III.

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

K. P., Bohumíra Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les

3724/74  
56

Zánik nájmu bytu, uzavření smlouvy o ubytování, výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy,
zrušení výpovědi, pronájem bytu, zajištění přístřeší

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1) Y. D.

B. L., Čujkovova 23, č. b. 42
S. S., Horymírova 14 a S. J., Horymírova 14, č. b. 73
Bc. H. M., Volgogradská 157a, č. b. 6  
D. A., U Studia 1, č. b. 41
K. J., Petruškova 16 a K. K., Petruškova 16, č. b. 51

2) JUDr. M. K.

P. M., Zlepšovatelů 30, č. b. 2

II.

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

místnost č. 10 - L. M., Horní 3  
místnost č. 12 - B. M., P. Lumumby 22    
místnost č. 19 - H. H., Hasičská 1  
místnost č. 20 - S. Z., Dr. Martínka 45

III.

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 JUDr. M. K., dle důvodové zprávy

L. M., Čujkovova 31, č. b. 52

IV.

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

K. P.,  Čujkovova 31, č. b. 32

V.

o zrušení výpovědi z nájmu bytu panu J. R., Svornosti 51, č. b. 11, dle důvodové zprávy

VI.

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

V. Košaře 5, 0+1, standard, č. b. 23
Š. J., P. Lumumby 3

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

Š. J., P. Lumumby 3, č. b. 15

VII.

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

L. H., Čujkovova 7, č. b. 4

3725/74  
57

Zveřejnění záměru za účelem změny v době trvání nájemní smlouvy na pronájem nebytového
prostoru v objektu na ul. Svazácká 1D, čp.3161, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Svazácká 1D čp. 3161, Ostrava-Zábřeh,
o výměře 452,5 m2, za účelem provozování restaurace, a to z důvodu změny trvání nájemní smlouvy ze
dne 31.07.2008,  z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výši nájemného 1.068
Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy

3726/74  
58

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

19



souhlasí

s výměnou bytu, dle důvodové zprávy

J. F.
Kischova 10, Ostrava-Zábřeh

Z. F.
Dolní 86, Ostrava-Zábřeh

3727/74  
59P

Komplexní zateplení domu vč. výměny oken M. Fialy 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/027/2012, na realizaci VZ 21.12 pro stavbu "Komplexní
zateplení domu vč. výměny oken M. Fialy 1" k provedení nezbytných dodatečných prací k dokončení této
zakázky, na základě předložených dokladů, kterými se zvyšuje konečná cena díla na tuto zakázku o částku
583.571,74 Kč na částku 8,581.720,53 Kč bez DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto
zakázku, se zhotovitelem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz.
bere na vědomí

navýšení částky odvodu DPH o 87.535,76 Kč na 1,287.258,08 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 "Komplexní zatelení domu vč. výměny oken M.Fialy 1"
Termín: 30. 05. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě "Komplexní zatelení domu vč. výměny oken M.Fialy 1" a předložit jej
k podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 03. 06. 2013

3728/74  
60P

Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII.
Etapa, dům Edisonova 25"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/12 na realizaci veřejné zakázky  "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. Etapa, dům Edisonova 25", kterým se zvyšuje
konečná cena na tuto zakázku na částku 10 947 518,00 Kč bez DPH, a kterým se upravuje položkový
rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných
prací, se zhotovitelem Beskydská stavební a.s.
rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/12 na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. Etapa, dům Edisonova 25", kterým se prodlužuje
lhůta realizace do 19. 6. 2013, a to z důvodu přerušení prací a realizace dodatečných prací, se zhotovitelem
Beskydská stavební a.s.
bere na vědomí

navýšení částky odvodu DPH  na 1 642 127,70 Kč u  této veřejné zakázky v rámci  přenesené daňové
povinnosti
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/12
Termín: 06. 06. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/12 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 06. 06. 2013

3729/74  
61P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-
Hrabůvce - VII. etapa, dům Edisonova 21

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 26.13
„Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, dům Edisonova 21“ dle §
86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 26.13
Termín: 31. 05. 2013
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3730/74  
62P

Přehled o udělených smluvních pokutách za leden - prosinec 2012 a leden - březen 2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o udělených smluvních pokutách za leden - prosinec 2012 a leden - březen 2013

3731/74  
63P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
rok 2012 odboru vnitřních věcí

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za rok 2012 odboru vnitřních věcí,
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

3732/74  
64P

Přehled podaných námitek  VZ 01.13  "Ekotermo – Ostrava Jih 2. část (projekt A)"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled podaných námitek   VZ 01.13  "Ekotermo – Ostrava Jih 2. část (projekt A)" a rozhodnutí o nich od
stěžovatele  MŽT Stavitelství, a.s.,  Ostrava-Vítkovice, Obránců míru 523/30, PSČ 703 00, IČ 277 62 157

3733/74  
65P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní
vlhkosti, ul. Jubilejní 21, Velflíkova 7 a Slezská 16, k.ú. Hrabůvka

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 12.13 na provedení
stavebních prací  "Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti, ul. Jubilejní 21,
Velflíkova 7 a Slezská 16, k.ú. Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ: 48391204, za nabídkovou cenu:
Kč 4.387.965,00 bez DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČ: 27776506, za nabídkovou cenu:
Kč 4.334.395,00 bez DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem SLONKA s. r. o., se sídlem Nádražní 20/142, 702 00 Moravská Ostrava,
IČ: 26852659, za nabídkovou cenu:
Kč 4.990.431,00 bez DPH
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 12.13
Termín: 31. 07. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Oprava
fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti, ul. Jubilejní 21, Velflíkova 7 a Slezská 16, k.ú.
Hrabůvka"
Termín: 21. 06. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Oprava
fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti, ul. Jubilejní 21, Velflíkova 7 a Slezská 16, k.ú.
Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 28. 06. 2013

3734/74  
66P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní
vlhkosti, ul. Slezská 11 a 13, k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

stahuje

materiál č. 66P, týkající se výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 11.13 na
provedení stavebních prací  "Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti, ul.
Slezská 11 a 13, k.ú. Hrabůvka", z jednání 74. schůze rady.

3735/74  
67P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15

Rada městského obvodu
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rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- DUO STAV s.r.o., se sídlem U Lučního mlýna 1044/12, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 25357522, a
- FINSTAL s.r.o., se sídlem Lučina 6, 739 39 Lučina, IČ: 26881853,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
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 03.13 na provedení
stavebních prací  "Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

- Stavby COMPLET Technologic s.r.o., se sídlem Na Jánské 1869/56, 710 00 Slezská Ostrava, IČ:
28627156, za nabídkovou cenu:
Kč 2.337.343,00 bez DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Sdružení BM servis a.s. a AD-MAR STAVBY s.r.o. složené z BM servis
a.s., se sídlem Krátká 775, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 47672315 a AD-MAR STAVBY s.r.o., se sídlem
Ostravská 277, 735 51 Bohumín, IČ: 27797937, za nabídkovou cenu:
Kč 2.739.360,50 bez DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem MEROPS spol. s r.o., se sídlem Strojnická 374, 735 62 Český Těšín, IČ:
25394282, za nabídkovou cenu:
Kč 2.840.673,60 bez DPH
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 03.13
Termín: 31. 07. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Stavební
úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15"
Termín: 21. 06. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Stavební
úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 28. 06. 2013

3736/74  
68P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - Výměna oken Fr. Formana 28, 30, 47, 49, 51, 53

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 00031488, z
důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
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 02.13 na provedení
stavebních prací  "Výměna oken Fr. Formana 28, 30, 47, 49, 51, 53" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:

- Sdružení BM servis a.s. a AD-MAR STAVBY s.r.o., složené z BM servis a.s., Krátká 775, 735 81  Nový
Bohumín, IČ: 47672315 a AD-MAR STAVBY s.r.o., Ostravská 277, 735 51 Bohumín, IČ: 27797937, za
nabídkovou cenu:
Kč 3.619.187,00 bez DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Bohumínská stavební s.r.o., Čs. armády 505, 735 81 Starý Bohumín,
IČ: 29392918, za nabídkovou cenu:
Kč 3.751.938,00 bez DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Sdružení WH a Montáže Kučera – výměna oken Fr. Formana, Ostrava
složené z Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024 a Montáže Kučera s.r.o.,
Za Drahou 4355/1, 796 01 Prostějov, IČ: 27711528, za nabídkovou cenu:
Kč 4.005.386,00 bez DPH
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 02.13
Termín: 31. 07. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna
oken Fr. Formana 28, 30, 47, 49, 51, 53"
Termín: 21. 06. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken
Fr. Formana 28, 30, 47, 49, 51, 53" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 28. 06. 2013
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3737/74  
69P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - Výměna oken na MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- MEROPS spol. s r.o., se sídlem Strojnická 374, 735 62 Český Těšín, IČ: 25394282,
- SATON s.r.o., se sídlem Švermova 323/61, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 42767113, a
- FENSTAV STAVBY a.s., se sídlem Paskovská 98/47, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 28610938,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
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 16.13 na provedení
stavebních prací  "Výměna oken na MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:

- Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505, 735 81 Starý Bohumín, IČ: 29392918, za
nabídkovou cenu:
Kč 1.635.247,66 bez DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice,
IČ: 26807947, za nabídkovou cenu:
Kč 1.693.019,58 bez DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Stavby-Okna-Doležal, s.r.o., se sídlem Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u
Karviné, IČ: 26830272, za nabídkovou cenu:
Kč 1.817.560,00 bez DPH
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 16.13
Termín: 31. 07. 2013
Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna
oken na MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 21. 06. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken
na MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu
Ostrava-Jih
Termín: 28. 06. 2013

3738/74  
70P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - Výměna oken v objektu zdravotního střediska, ul. F.
Formana 251/13a, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- FENSTAV STAVBY a.s., se sídlem Paskovská 98/47, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 28610938, z důvodu
uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
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 10.13 na provedení
stavebních prací  "Výměna oken v objektu zdravotního střediska, ul. F. Formana 251/13a, Ostrava-Dubina"
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505, 735 81 Bohumín, IČ: 29392918, za nabídkovou
cenu:
Kč 679.759,00 bez DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Sdružení BM servis a.s. a AD-MAR STAVBY s.r.o. složené z BM servis
a.s., se sídlem Krátká 775, 735 81 Bohumín, IČ: 47672315 a AD-MAR STAVBY s.r.o., se sídlem Ostravská
277, 735 51 Bohumín, IČ: 27797937, za nabídkovou cenu:
Kč 691.279,62 bez DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ:
28436024, za nabídkovou cenu:
Kč 841.125,00 bez DPH
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 10.13
Termín: 31. 07. 2013
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna
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oken v objektu zdravotního střediska, ul. F. Formana 251/13a, Ostrava-Dubina"
Termín: 21. 06. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken
v objektu zdravotního střediska, ul. F. Formana 251/13a, Ostrava-Dubina" a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 28. 06. 2013

3739/74  
71P

Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - Výměna oken bytového domu Čujkovova 1718/29,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 14.13 na provedení stavebních
prací "Výměna oken bytového domu Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh" dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, z důvodu porušení zásad postupu zadavatele dle
§ 6 zákona a dalších důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 14.13
Termín: 30. 06. 2013

3740/74  
72P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 24.13 na provedení stavebních prací
"Výměna oken na ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro
uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 24.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2013

3741/74  
73P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a
části III. Zásad) - Zateplení MŠ Mozartova 9, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 22.13 na provedení stavebních prací
"Zateplení MŠ Mozartova 9, Ostrava-Zábřeh" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání
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koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím
zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 22.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2013

3742/74  
74

Smlouva a přihláška k odběru tepla a k odběru studené vody

Rada městského obvodu

souhlasí

na základě "Kupní smlouvy" č. 1/014/128/13 ze dne 22.4.2013 s uzavřením
1) "Smlouvy k odběru tepla a teplé užitkové vody", "Přihlášky k odběru tepla" a "Přihlášky k odběru
studené vody" v objektu "stavba na pozemku p.č. st.3487/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou"  s dodavatelem
ArcelorMittal a.s. Ostrava, Vratimovská 689, PSČ 707 02 Ostrava - Kunčice, IČ 45193258.
2) "Přihlášky k odběru tepla" v objektu "stavba na pozemku p.č. st.3491 v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Plzeňská
16 - garáže)" s dodavatelem ArcelorMittal a.s. Ostrava, Vratimovská 689, PSČ 707 02 Ostrava - Kunčice, IČ
45193258.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu "Smlouvy k odběru tepla a teplé užitkové
vody", "Přihlášky k odběru tepla" a "Přihlášky k odběru studené vody" v objektu "stavba na pozemku p.č.
st.3487/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou" a "Přihlášky k odběru tepla" v objektu "stavba na pozemku p.č. st.3491
v k.ú. Zábřeh nad Odrou" .

3743/74  
75P

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

zrušuje

termín k podání nabídky dne 27.5.2013 do 9:00 hodin na podlimitní veřejnou zakázku VZ 23.13 na
provedení stavebních prací  "Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava – Zábřeh" zadanou dle  ust. § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, z důvodů uvedených v důvodové zprávě
schvaluje

den 7.6.2013 do 9.00 hodin, jako nový termín pro podání nabídky  na podlimitní veřejnou zakázku VZ
23.13 na provedení stavebních prací "Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava – Zábřeh" zadanou dle ust. § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 23.13 spojené se změnou termínu
pro podání nabídek
Termín: 24. 05. 2013

3744/74  
76

Podněty Ing. Novotného podle § 16 odst. 2 zákona o obcích

Rada městského obvodu

bere na vědomí
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podněty Ing. Jaroslava Novotného ze dne 22. 2. 2013 a 2. 5. 2013 podané ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o
obcích
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí podněty Ing. Jaroslava Novotného ze dne 22.
2. 2013 a 2. 5. 2013 podané ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o obcích

3745/74  
77

Žádost o informaci Ing. Jaroslava Novotného podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

odpověď na žádost o poskytnutí informace Ing. Jaroslava Novotného podanou podle zákona o svobodném
přístupu k informacím vztahující se k projednání jeho podnětu ze dne 30. 5. 2012 dle předloženého návrhu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu  Ostrava-Jih vzít na vědomí odpověď na žádost o poskytnutí informace
Ing. Jaroslava Novotného podanou podle zákona o svobodném přístupu k informacím vztahující se k
projednání jeho podnětu ze dne 30. 5. 2012 dle předloženého návrhu

3746/74  
OR

Termíny schůzí Rady městského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih na II. pololetí 2013

Rada městského obvodu

schvaluje

termíny schůzí Rady městského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih na II. pololetí 2013:

schůze rady:

schůze dne    11. 7. 2013                
schůze dne      1. 8. 2013                    
schůze dne    22. 8. 2013
schůze dne      5. 9. 2013
schůze dne    19. 9. 2013
schůze dne    3. 10. 2013
schůze dne  17. 10. 2013
schůze dne  31. 10. 2013
schůze dne  14. 11. 2013
schůze dne  28. 11. 2013
schůze dne    5. 12. 2013

zasedání zastupitelstva:

zasedání dne   12. 9. 2013
zasedání dne   12. 12. 2013

3747/74  
OR

Informace Bc. Miklase k návrhu OZV o poplatcích za ubytovací kapacity

Rada městského obvodu

bere na vědomí

předložený návrh OZV o poplatcích za ubytovací kapacity a zároveň požaduje možnost doplnění OZV o
zavedení poplatku ze vstupného.

3748/74  
OR

Odpověď na žádost MMO o stanovisko k provozu loterií

Rada městského obvodu

bere na vědomí

odpověď  na žádost MMO o stanovisko k provozu loterií předloženou Bc. Miklasem.
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Tiskové opravy

TO 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, o výměře 12 m2,  panu Rudolfu Böhmovi, Oráčova 10, Ostrava – Hrabůvka, pro osobní
automobil za cenu 45 Kč/m2/rok , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

TO Tisková oprava k usn. č. 3659/73 z 9.5.2013 - 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 1018/1, 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 1018/1, 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

TO Tisková oprava k usnesení č. 3346/68 ze dne 14.03.2013

Rada městského obvodu

rozhodla

o odpisu pohledávek s příslušenstvím za:

s odpisem pohledávek za:

- K. A., z titulu nezaplacení nákladů sociálního pohřbu ve výši 4.100,-- Kč a nákladů řízení ve výši 1.450,--
Kč
- P. P., z titulu nezaplaceného nájemného ve výši 4.069,-- Kč a nákladů řízení ve výši 1.400,-- Kč
- B. K., z titulu nezaplaceného nájemného ve výši 3.920,-- Kč a nákladů řízení ve výši 1.450,-- Kč
- T. M., z titulu nezaplaceného nájemného a služeb spojených s nájmem ve výši 11.200,-- Kč a náklady
řízení ve výši 500,-- Kč
- T. T., z titulu nezaplacených služeb spojených s nájmem ve výši 3.870,-- Kč
- S. A., z titulu nezaplacených služeb spojených s nájmem ve výši 543,-- Kč a nákladů řízení ve výši 600,--
Kč
- K. A., z titulu škody na majetku obvodu ve výši 1.034,30 Kč a nákladů řízení ve výši 600,-- Kč
- V. V., z titulu škody na majetku obvodu ve výši 9.268,50 Kč a nákladů řízení ve výši 820,-- Kč
- N. G., z titulu nezaplacených služeb spojených s nájmem ve výši 5.909,-- Kč a nákladů řízení ve výši
300,-- Kč
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- Č. K., z titulu realizace vyklizení bytu ve výši 2.022,-- Kč a nákladů řízení ve výši 1.450,-- Kč
- K. B., z titulu nezaplacení stravného v mateřské škole ve výši 1.080,-- Kč a nákladů řízení ve výši
1.100,-- Kč

souhlasí

s odpisem pohledávky za:

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

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

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