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Přehled usnesení 76. schůze Rady městského obvodu, ze dne 6. 6. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3750/76 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3751/76 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3752/76 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3753/76 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3754/76 5. Náhrada škody (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3755/76 6. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3756/76 7. Vyúčtování projektu "Z města" (František Dehner, místostarosta)

3757/76 8. Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

3758/76 9. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3759/76 10. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3760/76 11. Jmenování komise pro periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol
zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3761/76 12. Návrh na vyřazení hmotného majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3762/76 13. Neposkytnutí finančního daru (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3763/76 14. Oznámení o vyhlášení volného dne  v  Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33,
příspěvkové organizaci a v Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

3764/76 15. Schválení žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizace o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3765/76 16. Schválení žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3766/76 17. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3767/76 18. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,Krestova 36A, příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3768/76 19. Generální pardon (František Dehner, místostarosta)

3769/76 20. Odpis pohledávek po zemřelých (František Dehner, místostarosta)

3770/76 21. Prodloužení jmenování ředitele příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih (František Dehner,
místostarosta)

3771/76 22. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

3772/76 23. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

3773/76 24. Pronájem bytů zvláštního určení, zajištění náhradního bytu, pronájem bezbariérového bytu (František
Dehner, místostarosta)

3774/76 25. Pronájem nebytových prostor v objektu G-Centra na ulici Čujkovova 40A, Ostrava-Zábřeh (František
Dehner, místostarosta)

3775/76 26. Stanovení nájemného v rekonstruovaném domě na ul. Edisonova 25 (František Dehner, místostarosta)

3776/76 27. Umístění technologie pro provoz bezdrátové sítě internetu na střechách obytných domů (František Dehner,
místostarosta)

3777/76 28. Uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu před uplynutím sjednané doby určité (František
Dehner, místostarosta)

3778/76 29. Zánik nájmu bytu, podání výpovědi, zaslání výstrahy, zajištění přístřeší (František Dehner, místostarosta)

3779/76 30. Zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 28, O.-Zábřeh
(František Dehner, místostarosta)

3780/76 31. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v  objektu na ul. Lužická 4 v Ostravě - Výškovicích
(František Dehner, místostarosta)

3781/76 32. Žádost o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

3782/76 33. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (František
Dehner, místostarosta)

3783/76 34. Pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. L. Hosáka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3784/76 35. Převedení práv a závazků k části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. N. Frýda (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)
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3785/76 36. Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3786/76 37. Souhlas s instalací zařízení a vnitřních tras v objektech základních škol (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3787/76 38. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3788/76 39. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3789/76 40. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3790/76 41. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Starobělská (František Dehner, místostarosta)

3791/76 42. Veřejná zakázka "Oprava střechy Domu služeb, Horní 1492 v Ostravě - Hrabůvce, dilatační celek "H"
(František Dehner, místostarosta)

3792/76 43. Schválení žádosti Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3793/76 44P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV.
čtvrtletí roku 2012 odboru dopravy a komunálních služeb a za I. čtvrtletí roku 2013 ZŠ Ostrava-Výškovice,
Srbská 2, příspěvkové organizace (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3794/76 45P. Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 „Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti Edisonova 5/404, 5A/399, 7/403,
Ostrava-Hrabůvka“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3795/76 46P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Komplexní zateplení domu, výměna oken, vstup. předních dveří a poštov. schránek, Vl.
Vlasákové 15, 17, Ostrava-Bělský Les (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

3796/76 47P. 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)

3797/76 48P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3798/76 49P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - Výměna oken a MIV v objektu Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3799/76 50P. Zrušení zadávacího řízení ( vyhlášené dle § 27 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) -"Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3800/76 51P. Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3801/76 52P. Podmínky výzvy ( § 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ, v plat. znění a odd. B části II. Zásad) -„Provedení
sanačních omítek sklepních prostor Čujkovova 1715/23 a 1737/32, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3802/76 53P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - "Oprava a zateplení stropu nad 2.N.P. v objektu Hulvácká  384/1, Ostrava-Zábřeh" (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3803/76 54. Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly samostatné působnosti městského obvodu Ostrava - Jih -
postup ve věci prodeje pozemků (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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3750/76  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 67 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1055 o 67 tis. Kč

3751/76  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5152 o 49 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121 o 49 tis. Kč

3752/76  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5137 o 480 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 6123 o 480 tis. Kč

3753/76  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 69 750 tis. Kč (výsledek hospodaření  rok 2012)

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121, UZ 11 o 1 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6121, UZ 11 o 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171, UZ 11 o 4 700 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171, UZ 11 o 3 700 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5171, UZ 11 o 600 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 22xx, pol. 5171, UZ 11  o 18 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169, UZ 11 o 1 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171, UZ 11  o 50 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 11 o 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, ORG 1061, UZ 11 o 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1065, UZ 11 o 3 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1066, UZ 11 o 25 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1067, UZ 11 o 700 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1068, UZ 11 o 2 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1069, UZ 11 o 5 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1070, UZ 11 o 1 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1071, UZ 11 o  3 000 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

3754/76  
5

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o finanční odškodnění poškozené p. Y. B..

3755/76  
6

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
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Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 19
B. K., Baranovova 1636/3, Ostrava-Zábřeh

3756/76  
7

Vyúčtování projektu "Z města"

Rada městského obvodu

souhlasí

se závěrečnou zprávou a vyúčtováním projektu "Z města", na který  obvod získal finanční příspěvek ve výši
160 tis. Kč z Nadačního fondu EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.

3757/76  
8

Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 2653/53 ze dne 23. 8. 2012 dnem 13. 6. 2013
schvaluje

zrušení referátu právního v rámci odboru právního s účinností od 13. 6. 2013
schvaluje

zřízení oddělení právního v rámci odboru právního s účinností od 14. 6. 2013
schvaluje

zřízení jednoho funkčního místa v odboru bytového a ostatního hospodářství, tj zvýšení z počtu 17
funkčních míst na 18 dnem 14. 6. 2013
stanoví

celkový počet zaměstnanců statutární města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
na 265 s účinností od 14. 6. 2013
schvaluje

změny Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s účinností od
14. 6. 2013
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a dořešit
personální záležitosti s touto změnou související
Termín: 12. 06. 2013

3758/76  
9

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 47, PP na ul. B. Četyny paní Miroslavě
Fiálkové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

2) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 41, box č. 68, NP na ul. B. Václavka panu Radanu
Novákovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH.

3759/76  
10

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 41, box č. 55, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan I. P., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 58, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan M. Ch.,
- PO 09, box č. 24, PP na ul. Výškovická, Ostrava - Výškovice, nájemce paní Ing. J. K.,
- PO 41, box č. 60/2, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. K., dle důvodové zprávy,

3)
zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

3760/76  
11

Jmenování komise pro periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací základních a
mateřských škol zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

jmenuje
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komisi pro periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih v roce 2013 v tomto složení :
předseda : Mgr. Karel Sibinský, starosta Městského obvodu Ostrava-Jih
členové    :  Bc. Radim Miklas, místostarosta Městského obvodu Ostrava-Jih pro školství a kulturu
                    Ing.Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
                    Ing. Eva Janáčová, zaměstnanec zařazený do oddělení školství a kultury
                    Zuzana Böhmová, zaměstnanec zařazený do oddělení školství a kultrury
                    MUDr. Dagmar Molendová, člen komise kulturní a školské
rozhodla

o výjimce ze  "Zásad pro periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských
škol a Kulturního zařízení zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem  Ostrava-Jih", dle
důvodové zprávy.

3761/76  
12

Návrh na vyřazení hmotného majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyřazení hmotného majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace,
 jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč
100.468,00 dle předloženého návrhu.

3762/76  
13

Neposkytnutí finančního daru

Rada městského obvodu

rozhodla

neposkytnout finanční dar akreditované vzdělávací instituci Konfucius s.r.o., se sídlem Průběžná 6178/2,
708 00 Ostrava-Poruba, IČ 277 79 432, DIČ CZ27779432 na projekt "Bezpečnostně informační gramotnost
do škol."

3763/76  
14

Oznámení o vyhlášení volného dne  v  Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice,
Šeříkova 33, příspěvkové organizaci a v Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhlášení volných dní v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové
organizaci a v Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci, v souladu s § 24
odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, dle důvodové zprávy.

3764/76  
15

Schválení žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové
organizace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Rada městského obvodu

schvaluje

projekt Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizace "Je jen
jedna Země"
doporučuje

projekt Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizace "Je jen
jedna Země" k předložení do dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014"

3765/76  
16

Schválení žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Rada městského obvodu

schvaluje

projekt Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace
"BIOZAHRADA nás má co učit"
doporučuje

projekt Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace
"BIOZAHRADA nás má co učit" k předložení do dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014"

3766/76  
17

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převedením finančních prostředků ve výši 550 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního Základní
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školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace

3767/76  
18

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,Krestova 36A, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy
 a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.

3768/76  
19

Generální pardon

Rada městského obvodu

bere na vědomí

soupis žadatelů o prominutí poplatku z prodlení zpracovaný ke dni 30.04.2013

- na základě rozhodnutí Rady MOb Ostrava-Jih pod usn. č. 2975/60 ze dne 22.11.2012, kdy rada
městského obvodu rozhodla prominout poplatky z prodlení nižší než 20 tis. Kč včetně jednomu subjektu
ročně ve výši 95%, a to  dlužníkům vůči Statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Ostrava-Jih, kteří
své dluhy na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů vzniklé před 31.10.2012 a
veškeré soudní poplatky uhradí v období od 01.01.2013 do 30.09.2013. Toto zvýhodnění se nevztahuje na
dlužníky, u nichž probíhá výkon rozhodnutí - exekuce

- na základě rozhodnutí Zastupitelstva MOb Ostrava-Jih pod usn. č. 0391/13 ze dne 06.12.2012, kdy
zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo prominout poplatky z  prodlení vyšší než 20 tis. Kč z 95%, a to
dlužníkům vůči Statutárnímu  městu Ostrava, Městskému obvodu Ostrava-Jih, kteří své dluhy na nájemném
 a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů vzniklé před  31.10.2012 a veškeré soudní poplatky
uhradí v plné výši v období od  01.01.2013 do 30.09.2013. Toto zvýhodnění se nevztahuje na dlužníky, u
 nichž probíhá výkon rozhodnutí - exekuce
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí soupis žadatelů o prominutí poplatku z prodlení ke dni
30.04.2013

3769/76  
20

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- p. L. S., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 3112/50, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 846,20 Kč s příslušenstvím
za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 1999,
- pí A. M., za pronájem bytu na ul. Zkrácená 860B/48, Ostrava - Hrabůvka, ve výši 622,84 Kč  s
příslušenstvím za neoplatek vyúčtování služeb za rok 1999
- pí J. S., za pronájem bytu na ul. Plzeňská 1573/17, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.284 Kč s příslušenstvím
nájemné a ve výši 426,97 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2007,
- pí Z. M., za pronájem bytu na ul. Dvouletky 1209/58, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 2.495,96 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2003,
- p. F. V., za pronájem bytu na ul Horní 647/23, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 2.777,64 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2004,
- pí P. Sch., za pronájem bytu na ul. Hasičská 477/39, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 84,60 Kč s příslušenstvím
za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 1999 a ve výši 196 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování
služeb za rok 2000
- pí A. G., za pronájem bytu na ul. Odborářská 709/22, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.710,78 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2002 a ve výši 144,73 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2003,
- p. V. Š., za pronájem bytu na ul. Hasičská 476/37, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.319,20 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 764,90 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za rok
2002 a ve výši 1.143,90 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2003,
dle důvodové zprávy

3770/76  
21

Prodloužení jmenování ředitele příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

zrušuje

část svého  usnesení č. 3052/61 ze dne 13.12.2012  ve znění " nejpozději však do 30.06.2013"
rozhodla

prodloužit jmenování Ing. Pavla Paska ve funkci ředitele příspěvkové organizace Majetková správa
Ostrava-Jih, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka, s účinností od 01.07.2013 na dobu určitou, a to po dobu
trvání překážky v práci Ing. Jiřího Hrabiny spočívající ve výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva
statutárního města Ostravy, nejpozději však do 31.10.2014.

3771/76  
22

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla
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I. prominout poplatek z prodlení:
- pí A. E., za byt na ul. M. Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, ve výši 60% z částky 6.418 Kč, tj. 3.850 Kč,
- pí M. J., za byt na ul. B. Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, ve výši 95% z částky 415 Kč, tj. 394 Kč,
- p. J. Š. a pí Z. Š., za byt na ul. Vaňkova 1010/46, Ostrava-Bělský Les, ve výši 95% z částky 17.343 Kč,
tj. 16.475 Kč,
- p. A. V. a pí D. V., za byt na ul. Plzeňská 2619/10, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 60% z částky 5.836 Kč, tj.
3.501 Kč,
dle důvodové zprávy

3772/76  
23

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 11
V. M., Horní 3

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 62
K. E., Horní 3

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 44  
H. I., Čujkovova 31

Volgogradská 139, 1+2, standard, č. b. 7  
D. J., Čujkovova 23

Volgogradská 14, 1+2, standard, č. b. 2
M. L. V., Čujkovova 31

Petruškova 16, 0+1, standard, č. b. 20
Z. Z., Dolní 393, Pustá Polom

Oráčova 1, 1+3, standard, č. b. 46
B. M., Veverkova 11

Klegova 23, 1+2, standard, č. b. 8
Ing. L. L., Klegova 23
rozhodla

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

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

JUDr. M. K.

H. I., Čujkovova 31, č. b. 3
M. L. V., Čujkovova 31, č. b. 88
Ing. L. L., Klegova 23, č. b. 9

Y. D.

D. J., Čujkovova 23, č. b. 86

II.

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

Jugoslávská 20, 1+1, standard, č. b. 47
S. T., Výškovická 71

3773/76  
24

Pronájem bytů zvláštního určení, zajištění náhradního bytu, pronájem bezbariérového bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení v domě na ul. Horymírova 125 na dobu určitou, dle
důvodové zprávy

Horymírova 125, č. b. 11
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M. Z., Horymírova 125

Horymírova 125, č. b. 28
L. T., Gen. Hrušky 24, Ostrava-Mar. Hory

Horymírova 125, č. b. 40
Ing. V. L., Šrobárova 23, Ostrava-Hrabová

Horymírova 125, č. b. 55
D. J., Horymírova 125

Horymírova 125, č. b. 69
Ing. S. J., Horymírova 125

Horymírova 125, č. b. 79
H. P., J. Maluchy 67

Horymírova 125, č. b. 88
P. O., Bachmačská 9, Ostrava-Moravská Ostrava

Horymírova 125, č. b. 94
H. H., Horymírova 125            

II.

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

Letecká 13, 1+2, standard, č. b. 6
M. P., Edisonova 21

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

M. P., Edisonova 21, č. b. 3

III.

o pronájmu bytu zvláštního určení (bezbariérový byt) na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Vaňkova 52, 1+2, standard, č. b. 3
H. J., Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava

3774/76  
25

Pronájem nebytových prostor v objektu G-Centra na ulici Čujkovova 40A, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu nebytových prostor - prodejny tabáku a smíšeného zboží v budově G-centra na ulici Čujkovova
40A/3165, Ostrava-Zábřeh, o výměře 19,4 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší
nájemného  2.500 Kč/m2/rok, nájemci panu Z. K., bytem na Pešatku 1012/17, Ostrava-Stará Bělá, IČ:
43573622,  dle důvodové zprávy
zmocňuje

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

3775/76  
26

Stanovení nájemného v rekonstruovaném domě na ul. Edisonova 25

Rada městského obvodu

rozhodla

o výši smluvního nájemného 80,00 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc pro byty v rekonstruovaném
obytném domě na ul. Edisonova 382/25  v Ostravě-Hrabůvce

3776/76  
27

Umístění technologie pro provoz bezdrátové sítě internetu na střechách obytných domů

Rada městského obvodu

rozhodla

a) o pronájmu části střechy obytného domu Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh s výší nájemného 2.500,-
Kč/měsíc bez DPH

b) o pronájmu části střechy obytného domu V. Košaře 125/4, Ostrava-Dubina s výší nájemného 3.500,-
Kč/měsíc bez DPH

společnosti RIO Media a.s., se sídlem  Kovanecká 30/2124, Praha 9, Libeň, k umístění antény a technologie
pro provoz bezdrátové sítě internetu na dobu 5-ti let.

3777/76  
28

Uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu
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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. L., Jubilejní 61, č. b. 3
B. E., Františka Formana 53, č. b. 5
B. E., Václava Košaře 5, č. b. 24
B. H., Horymírova 125, č. b. 68
Č. M., Dr. Šavrdy 7, č. b. 12
D. V. a D. A., Zlepšovatelů 22, č. b. 3
D. L., Výškovická 153, č. b. 27
D. A., Plzeňská 10, č. b. 70
F. P., Františka Formana 57, č. b. 10
F. J., Jubilejní 41, č. b. 5
G. M., Františka Formana 34, č. b. 8
G. L., Dr. Šavrdy 9, č. b. 17
G. P., Václava Jiřikovského 37, č. b. 1
H. T., Zlepšovatelů 58, č. b. 4
H. K., Edisonova 31, č. b. 4
H. J. a H. L., Výškovická 151, č. b. 39
H. S. a H. L., Výškovická 157, č. b. 39
Ch. P., Václava Košaře 1, č. b. 34
J. T., Jubilejní 64, č. b. 7
J. K., Františka Formana 30, č. b. 21
J. K., Františka Formana 47, č. b. 9
K. J., Vlasty Vlasákové 21, č. b. 12
K. D., Lumírova 7, č. b. 57
K. M., Odborářská 74, č. b. 2
M. P., Dr. Šavrdy 7, č. b. 14
M. V., Františka Formana 53, č. b. 2
N. D., Výškovická 153, č. b. 37
N. A. a N. J., Horymírova 123, č. b. 51
N. R., Jubilejní 43, č. b. 3
O. R., Výškovická 157, č. b. 16
P. M., Václava Jiřikovského 31, č. b. 17
P. P., Jubilejní 4, č. b. 1
P. O., Slezská 11, č. b. 7
P. J., Františka Formana 30, č. b. 20
P. J. A. a P. M., Václava Košaře 5, č. b. 20
P. V., Milana Fialy 1, č. b. 45
R. K., Dr. Šavrdy 13, č. b. 4
R. L., Jiskřiček 8, č. b. 11
S. M., Výškovická 174, č. b. 32
S. K., Václava Košaře 3, č. b. 43
S. J., Milana Fialy 1, č. b . 21
S. M. a S. J., Svornosti 1, č. b. 2
S. F., Odborářská 68, č. b. 21
S. P., Výškovická 174, č. b. 73
T. J., Bedřicha Václavka 3, č. b. 23  
T. L., Jubilejní 59, č. b. 3
T. D., Vlasty Vlasákové 15, č. b. 19
V. V., Václava Košaře 1, č. b. 42
Z. J., Edisonova 84, č. b. 23

 

II.

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

M. R., Jubilejní 1, č. b. 1

3778/76  
29

Zánik nájmu bytu, podání výpovědi, zaslání výstrahy, zajištění přístřeší

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

S. M., Karpatská 20, č. b. 47
H. J., Čujkovova 23, č. b. 12
J. D., Volgogradská 121 a J. M., Volgogradská 121, č. b. 8

2) JUDr. M. K.

P. I., V. Košaře 4, č. b. 53

II.

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

L. P.,  Velflíkova 7, č. b. 2

III.

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

Š. I., Tarnavova 8, č. b. 3

IV.

o zajištění přístřeší v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka,
 
S. P., Jubilejní 14, č. b. 1

3779/76  
30

Zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 28,
O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru č. 2 v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Volgogradská 2458/28 v Ostravě-Zábřehu o
velikosti 53,21 m2 s výší nájemného 700,- Kč/m2/rok

3780/76  
31

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v  objektu na ul. Lužická 4 v Ostravě -
Výškovicích

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Lužická 4/591 v Ostravě - Výškovicích, o
výměře 251,82 m2, bez určení účelu užívání a bez stanovení minimální výše nájemného, dle důvodové
zprávy

3781/76  
32

Žádost o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu, dle důvodové zprávy

P. K., 
Svornosti 14, Ostrava-Zábřeh

E. K., nar. 17.04.1943
Svornosti 14, Ostrava-Zábřeh

3782/76  
33

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Hasičská 1, 1+1, standard, č. bytu 21
K. J., Hasičská 1, Ostrava-Hrabůvka

Svornosti 49, 1+2, standard, č. bytu 11
V. J., Svornosti 49, Ostrava-Zábřeh
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Plzeňská 10, 0+2, standard, č. bytu 50
K. G., Plzeňská 10, Ostrava-Zábřeh

M. Fialy 1, 1+3, standard, č. bytu 21
V. J., M. Fialy 1, Ostrava-Dubina

Volgogradská 26, 1+3, standard, č. bytu 12
B. L. a B. G., Volgogradská 26, Ostrava-Zábřeh

Petruškova 16, 0+1, standard, č. bytu 67
B. O., Petruškova 16, Ostrava-Zábřeh

Karpatská 20, 1+3, standard, č. bytu 34
L. K., Karpatská 20, Ostrava-Zábřeh

B. Václavka 21, 1+3, standard, č. bytu 14
V. P., B. Václavka 21, Ostrava-Bělský Les

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. bytu 63
S. N., Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh

3783/76  
34

Pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. L. Hosáka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 227/1 ostatní plocha - jiná plocha, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. L. Hosáka, za účelem
užívání pozemku pod terasou pizzerie o výměře 76 m2 za cenu 290 Kč/m2/rok a část téhož pozemku pod
schodištěm k terase pizzerie o výměře 9 m2 za cenu 170 Kč/m2/rok, paní R. K., IČ: 73889199, bytem K
Hájku 2957, 738 01 Frýdek - Místek, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3784/76  
35

Převedení práv a závazků k části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. N. Frýda

Rada městského obvodu

bere na vědomí

převod práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 1261/2005/MJ ze dne 22.6.2005
na část pozemku parc.č. 71/88 ostatní plocha-zeleň o výměře 30 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. N. Frýda,
uzavřené se společností Komanditní společnost ORIO, s.r.o., IČ: 18051073, se sídlem Horní 266/73, 700 30
Ostrava - Dubina, za účelem využití betonové plochy před restaurací k provozování letní zahrádky, na dobu
neurčitou, na společnost ORIO Morava a.s., IČ: 27664589, se sídlem  Horní 266/73, 700 30 Ostrava -
Dubina, z důvodu zániku společnosti a převodu jmění na jediného společníka společnosti, dle důvodové
zprávy
a souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na základě výše uvedeného

3785/76  
36

Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby "umístění a napojení veřejného osvětlení" v délce 1,2 m na
pozemku parc.č. 110/129  ostatní plocha-ostatní komunikace a "umístění chodníku" o výměře 3,5 m2 na
pozemku parc.č. 110/134 ostatní plocha-ostatní komunikace, v rámci investiční akce statutárního města
Ostravy - Městského obvodu Ostrava - Jih  "Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina"  v
k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní, na pozemcích ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava, a.s.

a
rozhodla

uzavřít na základě výše uvedeného Smlouvu o právu provést stavbu s Dopravním podnikem Ostrava, a.s.,
IČ: 61974757, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71

3786/76  
37

Souhlas s instalací zařízení a vnitřních tras v objektech základních škol

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem do objektů a s instalací zařízení a vnitřních tras v rámci realizace projektu „Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO“, kterým bude zřízeno datové připojení do metropolitní komunikační
infrastruktury statutárního města Ostrava v budovách svěřených do správy příspěvkových organizací
školských zařízení:

1.Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvková organizace
2.Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
3.Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Krestova  36A, příspěvková organizace
4.Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Mitušova 8 příspěvková organizace
5.Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
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6.Základní škola a mateřská škola MUDr.Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace
7.Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
8.Základní škola a mateřská škola Ostrava – Dubina, V.Košaře 6, příspěvková organizace
9.Základní škola Ostrava – Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
10.Základní škola a mateřská škola Ostrava– Bělský Les, B.Dvorského1, příspěvková organizace
11.Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
12.Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
13.Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
14.Základní škola Ostrava – Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
15.Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
16.Základní škola Ostrava – Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
17.Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
18.Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
19.Základní škola a mateřská škola Ostrava – Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

3787/76  
38

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a Smlouva o právu provést stavbu na
pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 654/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a
 p.p.č. 564/12 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění telekomunikační stavby pod
názvem "11010-046923 – RVDSL3M_T_E02_OT_OSPC11_OK“ v délce cca 15 bm  pod povrchem dotčených
pozemků

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na  pozemky p.p.č.  654/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 564/12 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění telekomunikační stavby pod
názvem „11010-046923 – RVDSL3M_T_E02_OT_OSPC11_OK“ v délce 15 bm  pod povrchem dotčených
pozemků,  pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za
Brumlovkou 266/2, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč bez DPH v
ostatní ploše

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

a
souhlasí

souhlasí do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem telekomunikační stavby  -  společností
Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky,
že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky
správce místních komunikací odboru dopravy a KS dle důvodové zprávy

3788/76  
39

Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 3693/74 ze dne 23.5.2013

a
souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.p.č. 783/6 ostatní plocha o výměře 670 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova (geometrickým plánem oddělený a nově označený jako st.p.č. 783/69
zastavěná plocha) ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem vybudování zdravotnického centra

a
doporučuje

zastupitestvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 783/6
ostatní plocha o výměře 670 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova (geometrickým plánem oddělený a
nově označený jako st.p.č. 783/69 zastavěná plocha), ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem vybudování zdravotnického centra a požádat Zastupitelstvo
města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej dotčeného pozemku
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3789/76  
40

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 4425 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 4426/1
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 2 x 72 m2, za účelem provozování dvou
letních  sezónních předzahrádek, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s ročním nájmem ve výši
290,- Kč/m2

3790/76  
41

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přeložky plynovodu v rámci akce „Atletická hala Vítkovice, SO
02.8 Přeložka STL plynovodu“  v délce cca  46 bm, pod povrchem pozemků p.p.č. 1079/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 1079/23 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 1079/23 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem
umístění stavby přeložky plynovodu v rámci akce „Atletická hala Vítkovice, SO 02.8 Přeložka STL
plynovodu“  umístěné pod povrchem dotčených pozemků v délce cca  46 bm, pro společnost SMP Net,
s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961, za úplatu 100,- Kč/bm
bez DPH v ostatní ploše  a za úplatu 100,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

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

3791/76  
42

Veřejná zakázka "Oprava střechy Domu služeb, Horní 1492 v Ostravě - Hrabůvce, dilatační celek
"H"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/012/13 ze dne 1.2.2013 na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu "Oprava střechy Domu služeb, Horní 1492 v Ostravě - Hrabůvce, dilatační celek "H",
kterým se mění předmět plnění z důvodu méněprací a víceprací souvisejících s dokončením díla, se
zhotovitelem THERM, spol. s r.o., IČ: 42766991, v rozsahu dle Změnového listu č. 1 za cenu nejvýše
přípustnou 1.432.753 Kč bez DPH.
zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava - Jih, k podpisu dodatku č. 1
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 4/032/012/13 na výše uvedenou zakázku
Termín: 13. 06. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/012/13 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 20. 06. 2013

3792/76  
43

Schválení žádosti Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Rada městského obvodu

schvaluje

projekt Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace "Atriu-učení a odpočinek v
přírodě"

14



doporučuje

projekt Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace "Atriu-učení a odpočinek v
přírodě" k předložení do dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014"

3793/76  
44P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
IV. čtvrtletí roku 2012 odboru dopravy a komunálních služeb a za I. čtvrtletí roku 2013 ZŠ
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2012 odboru dopravy a komunálních služeb,
- za I. čtvrtletí roku 2013 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění

3794/76  
45P

Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách  „Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti Edisonova
5/404, 5A/399, 7/403, Ostrava-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 15.13 na provedení
stavebních prací   „Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti Edisonova 5/404,
5A/399, 7/403, Ostrava-Hrabůvka “  a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. , Ostrava-Přívoz, Kosmova 17/1126, PSČ 702 00, IČ 253 57 603  za
nabídkovou cenu:
6 334 243 Kč bez DPH a  lhůta realizace  60 pracovních dnů.

jako druhým v pořadí s uchazečem  Sdružení OKDC-SIZO-EDISONOVA sestávající z O.K.D.C. mont s.r.o. a
Stavitelství SIZO s.r.o., Pavlovova 3059/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava a Píšť č.p. 592, PSČ 747 18, IČ 253 85
747 a 268 40 359 za nabídkovou cenu:
6 281 628 Kč bez  DPH a  lhůta realizace  66 pracovních dnů.

jako třetím v pořadí s uchazečem  SV UNIPS s.r.o , Ostrava - Svinov, Bílovecká 106/9, PSČ 721 00, IČ
48391204 za nabídkovou cenu:
6 577 509 Kč bez  DPH a  lhůta realizace 50 pracovních dnů
ukládá

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 Edisonova 5/404, 5A/399, 7/403, Ostrava-
Hrabůvka “
Termín: 20. 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 Edisonova 5/404, 5A/399, 7/403,  Ostrava-
Hrabůvka “
Termín: 30. 06. 2013
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 15.13
Termín: 31. 07. 2013

3795/76  
46P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Komplexní zateplení domu, výměna oken, vstup. předních dveří a
poštov. schránek, Vl. Vlasákové 15, 17, Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 27776506,
- RITMEX s.r.o., se sídlem Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava-Hrušov, IČ: 62304828,
- Jan Kovář, s místem podnikání Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 18478425,
- REVOLT s.r.o., se sídlem Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, IČ: 26815966, a
- Sdružení BM servis a.s. a AD-MAR STAVBY, s.r.o. složené z BM servis a.s., se sídlem Krátká 775, 735 51
Nový Bohumín, IČ: 47672315, a AD-MAR STAVBY s.r.o., se sídlem Ostravská 277, 735 51 Bohumín-Pudlov,
IČ: 27797937,
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 13.13 na provedení
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stavebních prací  "Komplexní zateplení domu, výměna oken, vstupních předních dveří a poštovních
schránek, Vl. Vlasákové 15, 17, Ostrava-Bělský Les" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947, za nabídkovou cenu:
Kč 6.229.851,00 bez DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00
Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603, za nabídkovou cenu:
Kč 6.769.803,00 bez DPH,
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 13.13
Termín: 31. 08. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Komplexní
zateplení domu, výměna oken, vstupních předních dveří a poštovních schránek, Vl. Vlasákové 15, 17,
Ostrava-Bělský Les"
Termín: 18. 07. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Komplexní
zateplení domu, výměna oken, vstupních předních dveří a poštovních schránek, Vl. Vlasákové 15, 17,
Ostrava-Bělský Les" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 25. 07. 2013

3796/76  
47P

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

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 11.13 na provedení
stavebních prací  "Oprava fasády, střechy, výměna oken a izolace proti zemní vlhkosti, ul. Slezská 11 a 13,
k.ú. Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 27776506, za nabídkovou
cenu:
Kč 3.765.063,00 bez DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov,
IČ: 48391204, za nabídkovou cenu:
Kč 4.226.943,00 bez DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem REVOLT s.r.o., se sídlem Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, IČ:
26815966, za nabídkovou cenu:
Kč 4.764.308,00 bez DPH
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 11.13
Termín: 31. 08. 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. Slezská 11 a 13, k.ú. Hrabůvka"
Termín: 18. 07. 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. Slezská 11 a 13, k.ú. Hrabůvka" a předat
jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 25. 07. 2013

3797/76  
48P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina

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 18.13 na provedení
stavebních prací  "Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:

- Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024, za nabídkovou cenu:
Kč 716.497,00 bez DPH a lhůtu realizace 5 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem RENESA - stavební firma s.r.o., se sídlem Komárovská 2869/27, 746
01 Opava, IČ: 62305620, za nabídkovou cenu:
Kč 850.735,00 bez DPH a lhůtu realizace 28 kalendářních dnů, a
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- jako třetím v pořadí s uchazečem PVC OKNA s.r.o., se sídlem Nová Ves 139, 739 11  Frýdlant nad
Ostravicí, IČ: 26844168, za nabídkovou cenu:
Kč 860.471,00 bez DPH a lhůtu realizace 56 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 18.13
Termín: 31. 08. 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 ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina"
Termín: 01. 07. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken
na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 08. 07. 2013

3798/76  
49P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a
části III. Zásad) - Výměna oken a MIV v objektu Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 29.13 na provedení stavebních prací
"Výměna oken a MIV v objektu Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka" dle  ust. § 38 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro
uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytový a ostatního hospodářství
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 29.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 25. 07. 2013

3799/76  
50P

Zrušení zadávacího řízení ( vyhlášené dle § 27 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) -"Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-"

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit veřejnou zakázku VZ 05.13 na provedení stavebních prací „Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská,
Ostrava-“  dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění z
důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 05.13
Termín: 30. 06. 2013
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3800/76  
51P

Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO
"ODRA"

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 08.13 na poskytnutí služeb
"REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA"" 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 tohoto zákona a rovněž porušení § 71 odst. 4 citovaného zákona
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 08.13
Termín: 30. 06. 2013

3801/76  
52P

Podmínky výzvy ( § 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ, v plat. znění a odd. B části II. Zásad)
-„Provedení sanačních omítek sklepních prostor Čujkovova 1715/23 a 1737/32, Ostrava-
Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 30.13 k provedení stavebních
prací„Provedení sanačních omítek sklepních prostor Čujkovova 1715/23 a 1737/32, Ostrava-Zábřeh“  dle §
18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů,
v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

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

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

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 30.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2013

3802/76  
53P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a
části III. Zásad) - "Oprava a zateplení stropu nad 2.N.P. v objektu Hulvácká  384/1, Ostrava-
Zábřeh"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 28.13 na provedení stavebních prací
"Oprava a zateplení stropu nad 2.N.P. v objektu Hulvácká  384/1, Ostrava-Zábřeh" dle  ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek,
pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
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náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík  odbor investiční
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 28.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2013

3803/76  
54

Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly samostatné působnosti městského obvodu Ostrava
- Jih - postup ve věci prodeje pozemků

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti městského obvodu - postup ve věci prodeje
pozemků "KS ev.č.10/1067/OMJ v k.ú.Výškovice u Ostravy, obec Ostrava", " KS ev.č.12/338/OMJ, KS ev.
č. 11/466/OMJ vše v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava", KS ev.č. 12/656/OMJ, KS ev.č12/662/OMJ, KS
ev.č.10/1264/OMJ, KS ev.č.10/1470/OMJ vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava"
doporučuje

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