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Přehled usnesení 77. schůze Rady městského obvodu, ze dne 20. 6. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3804/77 1. Zpráva likvidátora o postupu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, s.p. "v likvidaci" za období
do 31. 12. 2012 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3805/77 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3806/77 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3807/77 4. Náhrada škody (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3808/77 5. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3809/77 6. Návrh na likvidaci nalezených věcí (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3810/77 7. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3811/77 8. Pronájem volného místa v krytém stání (František Dehner, místostarosta)

3812/77 9. Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací  2012/2013 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3813/77 10. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3814/77 11. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3815/77 12. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova
8, příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3816/77 13. Návrh na vyřazení odcizeného majetku (František Dehner, místostarosta)

3817/77 14. Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (František Dehner, místostarosta)

3818/77 15. Oznámení o vyhlášení volného dne v Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové
organizaci (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3819/77 16. Převod majetku (František Dehner, místostarosta)

3820/77 17. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (František Dehner, místostarosta)

3821/77 18. Výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3822/77 19. Žádost o darování sportovních pomůcek zakoupených z dotace, č. sml. 13/021/36/13 (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3823/77 20. Pronájem části pozemku p.č. 458/10 zahrada, ZPF,  k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova , ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3824/77 21. Pronájem části pozemku p.p.č.  270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih (č. 77 ) (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3825/77 22. Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25  v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická , ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih (č.33) (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3826/77 23. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3827/77 24. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  lok. KD AKORD (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3828/77 25. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3829/77 26. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. K Jezeru (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3830/77 27. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul.Plzeňská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3831/77 28. Stanovisko  k prodeji pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3832/77 29. Stanovisko k záměru prodeje částí pozemků p.p.č. 934, ost.plocha, zeleň , p.p.č.1577 zast. plocha a nádvoří
 a  pozemku p.p.č. 935 ost. plocha, zeleň , k.ú. Hrabůvka, ul.U Lesa, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3833/77 30. Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3834/77 31. Ukončení pronájmu  části  pozemku p.p.č. 226/12 ostatní plocha, zeleň v k.ú.Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3835/77 32. Ukončení společného nájmu k pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3836/77 33. Výpůjčka části pozemku v k.ú. v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3837/77 34. Výpůjčka pozemků parc. č. 12 a parc. č.73/57 v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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3838/77 35. Zrušení usnesení a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na
pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. Plzeňská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3839/77 36. Zrušení usnesení a zveřejnění záměru na výpůjčku pozemků a stanovisko k nesvěřenému pozemku v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3840/77 37. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, zeleň v k.ú.Hrabůvka, ul.
Provaznická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih (č. 31).
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3841/77 38. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3842/77 39. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou , ul. Horymírova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3843/77 40. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou , ul. Pavlovova x Rudná (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3844/77 41. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3845/77 42. Souhlas s kácením dřevin na pozemcích  p.p.č. 433/34, p.p.č. 434/28 a p.p.č. 462/1 v k.ú. Hrabůvka,
lokalita Krestova, Kašparova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3846/77 43. Stanovisko k záměru pronájmu části pozemku p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú.Hrabůvka,
ul. Cholevova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3847/77 44. Dodatečné udělení souhlasu s uzavřením smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod s třetimi osobami
(František Dehner, místostarosta)

3848/77 45. Dodatečný odpis nedobytné pohledávky (František Dehner, místostarosta)

3849/77 46. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 22-4400001549 kódové označení Ov/13/vn01 o provozování, provádění údržby a
oprav energetického zařízení (František Dehner, místostarosta)

3850/77 47. Odpis pohledávky za náhradu vzniklé škody (František Dehner, místostarosta)

3851/77 48. Prominutí nájemného z důvodu stavebních prací v objektu na ul. Oráčova 10, Ostrava-Hrabůvka (František
Dehner, místostarosta)

3852/77 49. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

3853/77 50. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

3854/77 51. Pronájem garážového stání v obytném domě (František Dehner, místostarosta)

3855/77 52. Pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Svazácká 1D, čp.3161, Ostrava-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

3856/77 53. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod (František Dehner, místostarosta)

3857/77 54. Souhlas s podnájmem části nebytových prostor v objektu na ul.29. dubna 33, Ostrava-Výškovice (František
Dehner, místostarosta)

3858/77 55. Stanovení nájemného v rekonstruovaném domě na ul. Edisonova 23 (František Dehner, místostarosta)

3859/77 56. Uzavření dodatků ke smlouvám o ubytování v ubytovně na ul. Pavlovova 31, O.-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

3860/77 57. Výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy, zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu, zajištění náhradního bytu,
uzavření smlouvy o ubytování (František Dehner, místostarosta)

3861/77 58. Zveřejnění záměru na pronájem části nebytových prostor v objektu na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh
(František Dehner, místostarosta)

3862/77 59. Zveřejnění záměru za účelem změny nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu
zdravotního střediska na ulici Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina (František Dehner, místostarosta)

3863/77 60. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

3864/77 61. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (František Dehner, místostarosta)

3865/77 62. Žádosti o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

3866/77 63. Návrh společnosti BOSWELL a.s. na spolupráci při reklamě (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3867/77 64P. Časové postupy ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3868/77 65P. Koridor ZŠ Volgogradská (František Dehner, místostarosta)

3869/77 66P. Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. Etapa, dům
Edisonova 23" (František Dehner, místostarosta)

3870/77 67P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 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)
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3871/77 68P. Podmínky výzvy ( § 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ, v plat. znění a odd. B části II. Zásad) -“Zateplení
štítových stěn a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů  22, 24, 26, O. – Hrabůvka” (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3872/77 69P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - projekty a energetické audity „Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, u ZŠ A. Kučery a u
ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3873/77 70P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Výměna oken na ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3874/77 71P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Zateplení MŠ Mozartova 9, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3875/77 72P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění  „Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava – Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3876/77 73P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - Výměna oken bytového domu Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3877/77 74P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu B
části II. Zásad) -Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor domů
Břenkova 2974/7, Horymírova 2975/4 a 2949/14, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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3804/77  
1

Zpráva likvidátora o postupu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, s.p. "v
likvidaci" za období do 31. 12. 2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zprávu o postupu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, s.p. "v likvidaci" za období do 31. 12.
2012
a souhlasí

s ukončením likvidace podle předloženého návrhu.

3805/77  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 33 tis. Kč (výsledek hospodaření rok 2012)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6409, pol. 5909, UZ 11 o 33 tis. Kč

3806/77  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 10 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 0, § 5212, pol. 5901 o 10 tis. Kč

3807/77  
4

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádostem o finanční odškodnění poškozených p. A. M. a p. I. V..

3808/77  
5

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 2
J. M., bytem Belikovova 7, Ostrava-Zábřeh

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 33
M. L., bytem Provaznická 47, Ostrava-Hrabůvka

Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 8
B. S., bytem Hýlova 1, Ostrava-Výškovice

3809/77  
6

Návrh na likvidaci nalezených věcí

Rada městského obvodu

schvaluje

ekologickou likvidaci všech nalezených věcí dle důvodové zprávy

3810/77  
7

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 31, box č. 38/2, PP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní E. F.,
- PO 32, box č. 68, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan V. T.,
- PO 41, box č. 13, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní A. L.,
- PO 41, box č. 14, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce firma STEP PR a.s.,
- PO 41, box č. 41/2, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní A. L.,
- PO 41, box č. 52, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan K. Ž., dle důvodové zprávy,
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2)
zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

3811/77  
8

Pronájem volného místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 01, box č. 22, PP na ul. Fr. Formana panu M. Ch. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

3812/77  
9

Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací  2012/2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhodnocení zimní údržby místních komunikací  2012/2013

3813/77  
10

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň  v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova,
ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 3 x 13 m2 za
účelem zřízení a užívání 3 parkovacích míst na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

3814/77  
11

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č.
654/76 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Svazácká, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 15 m2 za účelem zřízení a
užívání 1 parkovacího místa na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

3815/77  
12

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku  Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové
organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě
Kč 97.595,60 dle předloženého návrhu.
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

3816/77  
13

Návrh na vyřazení odcizeného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45,
příspěvkové organizace a Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové výši Kč
88.717,17 dle  předloženého materiálu.

3817/77  
14

Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

Rada městského obvodu

ukládá

ředitelce Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace odvod
finančních prostředků z investičního fondu této organizace v celkové  výši 300 tis. Kč na účet zřizovatele, a
to do 31. 7. 2013 dle důvodové zprávy.

3818/77  
15

Oznámení o vyhlášení volného dne v Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

bere na vědomí
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vyhlášení volného dne v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové
organizaci, které je v souladu s § 24 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle důvodové zprávy.

3819/77  
16

Převod majetku

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem hmotného majetku z Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace
na Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkovou organizaci v celkové
hodnotě Kč 94.421,00 dle důvodové zprávy

3820/77  
17

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 5 953,20 Kč od firmy Plymer s.r.o. Ostrava-Přívoz na opravu učební pomůcky třídy
1.D.

3821/77  
18

Výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimek z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih, dle
důvodové zprávy

3822/77  
19

Žádost o darování sportovních pomůcek zakoupených z dotace, č. sml. 13/021/36/13

Rada městského obvodu

souhlasí

s darováním sportovních pomůcek pořízených z dotace na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace č.
13/021/36/13 v celkové hodnotě Kč 5.246,- občanským sdružením Zahrada dětí, IČ: 70313059, Staňkova
156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové
organizaci, IČ 75029839, Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice
souhlasí

s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 13/021/36/13
doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o darování sportovních pomůcek pořízených z
dotace na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 13/021/36/13 v celkové hodnotě Kč 5.246,-
občanským sdružením Zahrada dětí, IČ: 70313059, Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice Mateřské
škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci, IČ 75029839, Staňkova 156/33, 700 30
Ostrava-Výškovice
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-jih souhlasit s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
účelové dotace č. 13/021/36/13

3823/77  
20

Pronájem části pozemku p.č. 458/10 zahrada, ZPF,  k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova , ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajat část pozemku p. č. 458/10 zahrada, ZPF o  výměře 90 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova ,
v majetku Statutárního města Ostravy,  svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání
zahrádky č. 13 , paní A. B.,  bytem Lechowieczova 2/2836, Moravská Ostrava a Přívoz za nájemné ve výši
 11 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

3824/77  
21

Pronájem části pozemku p.p.č.  270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih (č. 77 )

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajat část pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih,  za
účelem  užívání  parkovacího stání č. 77, panu P. B., bytem  Provaznická 32,  Ostrava – Hrabůvka,  za cenu
45,-Kč/rok/m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
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3825/77  
22

Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25  v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická , ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih (č.33)

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajat část pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih,  za
účelem  užívání  parkovacího stání č. 33 panu J. K.i, bytem Provaznická 24, Ostrava – Hrabůvka,  za cenu
45,-Kč/rok/m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

3826/77  
23

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 (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok:

1)pozemek parc.č.st. 2375, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny,
manželům J. a M. J., bytem Výškovická 2610/68, Ostrava- Zábřeh
2)pozemek parc.č.st. 2622, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu V.
Z., bytem Srbská 266/13, Ostrava-Výškovice;
3)pozemek parc.č.st. 2959/2, zast. pl. o výměře 19 m2, podíl ½ o výměře 9,5 m2, v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu Ing. J. Z., bytem Moravská 2873/118, Ostrava- Zábřeh;
4)pozemek parc.č.st. 2959/6, zast. pl. o výměře 19 m2, podíl ½ o výměře 9,5 m2, v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu Ing. J. Z., bytem Moravská 2873/118, Ostrava- Zábřeh;
5)pozemek parc.č.st. 2959/12, zast. pl. o výměře 21 m2, podíl ½ o výměře 10,5 m2, v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu Ing. J. Z., bytem Moravská 2873/118, Ostrava- Zábřeh;

3827/77  
24

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní elektrické přípojky VN 10kV a 2 ks rezervních chrániček
pr. 160 mm v rámci akce „Ostrava, Čujkovova VNk+RVN KD Akord“  v celkové délce cca 144 bm, pod
povrchem pozemků st.p.č. 6489 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 654/59 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
654/82 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/85 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
654/163 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/176 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/188 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 654/189 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 4426/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, lok. KD AKORD, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích st.p.č. 6489 zastavěná plocha a
nádvoří, p.p.č. 654/59 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/82 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
654/85 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/163 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/176 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 654/188 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/189 ostatní plocha, ostatní komunikace a
p.p.č. 4426/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby
podzemní elektrické přípojky VN 10kV a 2 ks rezervních chrániček pr. 160 mm v rámci akce „Ostrava,
Čujkovova VNk+RVN KD Akord“  v celkové délce cca 144 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 600,- Kč/bm nez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:
a) umístění a užívání stavby podzemní elektrické přípojky VN a 2 ks rezervních chrániček
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby podzemní elektrické přípojky VN a 2 ks
rezervních chrániček,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  stavby  - společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky, že
povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky
správce místních komunikací odboru dopravy a KS, dle důvodové zprávy

3828/77  
25

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

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č.
612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace a  p.p.č. 612/59 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Palvovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění  stavby podzemního vedení veřejné sítě elektronických telekomunikací s
názvem „OMS PODA – Ostrava, přípojka Pavlovova 27"  v délce cca 85 bm pod povrchem dotčených
pozemků 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

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace a  p.p.č. 612/59 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem umístění stavby podzemního vedení veřejné sítě elektronických telekomunikací s názvem „OMS
PODA – Ostrava, přípojka Pavlovova 27" v délce 85 bm  pod povrchem dotčených pozemků,  pro společnost
PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, 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 stavby optické sítě
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby optické sítě,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem stavby - společností PODA a.s., IČ: 25816179, se
sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

3829/77  
26

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Přípojky IS pro novostavbu RD vč. garáže na pozemku parc.č.
726/3, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru“ na pozemcích parc.č. 726/1 ostatní plocha-ostatní
komunikace a parc.č. 726/2 ostatní plocha-neplodná půda, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru, které
jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění
přípojky dešťové kanalizace v délce 2 bm přes parc.č. 726/1 a parc.č. 726/2  

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky parc.č. 726/1 ostatní plocha-ostatní
komunikace a parc.č. 726/2 ostatní plocha-neplodná půda, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru, které
jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění
přípojky dešťové kanalizace v délce 2 bm přes parc.č. 726/1 a parc.č. 726/2, pro Ing. Luboše a Ing. Soňu
Edlovy, bytem K Jezeru 29/27, 700 30 Ostrava – Výškovice, za úplatu:

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

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

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s  Ing. Lubošem a Ing. Soňou Edlovými, bytem K Jezeru 29/27,
700 30 Ostrava – Výškovice, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu
dle bodu 2 usnesení 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 (výkopové práce)

3830/77  
27

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

Rada městského obvodu

odkládá
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materiál č. 27, týkající se Souhlasu se vstupem, umístěním a realizací stavby a Smlouvy o právu provést
stavbu na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Plzeňská na příští schůzi rady

3831/77  
28

Stanovisko  k prodeji pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční

Rada městského obvodu

rozhodla

vydat záporné stanovisko k prodeji nemovitostí, a to  pozemku st.p.č. 4556 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 66 m2 včetně jiné stavby bez čp/če na tomto pozemku a pozemku p.p.č. 9/6 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 318 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou – ul. Říční, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
nesvěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem nabytí žadatelem užívaných nemovitostí

3832/77  
29

Stanovisko k záměru prodeje částí pozemků p.p.č. 934, ost.plocha, zeleň , p.p.č.1577 zast.
plocha a nádvoří  a  pozemku p.p.č. 935 ost. plocha, zeleň , k.ú. Hrabůvka, ul.U Lesa, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k záměru prodeje   části pozemku p. č. 934 ostatní plocha, zeleň o  výměře 27 m2, části
pozemku p.p.č . 1577 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 473 m2 a pozemku p.p.č. 935 o výměře 116
m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa , v majetku Statutárního města Ostravy, nesvěřeno Městskému obvodu
Ostrava - Jih   za účelem výstavby rodinného domku.

3833/77  
30

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. 654/157 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Výškovická, panu T. P., IČ: 01338765, bytem Asejevova 8, Ostrava - Zábřeh, a to na
základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/194/13/Ulr., uzavřené za účelem provozování stávajícího
novinového stánku, dohodou dnem 30.6.2013

b) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/157 ostatní plocha, zeleň  o výměře 15 m2   v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, za účelem provozování stávajícího novinového stánku, na dobu
neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

3834/77  
31

Ukončení pronájmu  části  pozemku p.p.č. 226/12 ostatní plocha, zeleň v k.ú.Hrabůvka, ul.
Edisonova

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit pronájem pozemku p.p.č. 226/12 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, o výměře 13,5 m2 v
majetku Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih, na základě Smlouvy o
nájmu nemovitosti, Smlouvy o právu provést stavbu č. 7/014/631/11/Gál   za účelem  zřízení a užívání
parkovacího stání panu MUDr. M. K., bytem Na Šancích 155/55, Ostrava - Nová Bělá,  dohodou dnem
 30.6.2013, dle důvodové zprávy..

3835/77  
32

Ukončení společného nájmu k pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení společného nájmu k části pozemku  st.p.č. 325/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště  o
výměře 24 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, za účelem provozování stávajícího prodejního
stánku s ročním nájmem ve výši 170,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/163/12 ze dne 30.4.2012, paní A. S., bytem
Mládeže 12, Ostrava – Hrabůvka (původně U Oblouku 501/8 Ostrava – Poruba), dohodou dnem 30.6.2013,
dle důvodové zprávy

3836/77  
33

Výpůjčka části pozemku v k.ú. v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit části pozemku parc.č. 887/1 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 370 m2,  v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova, ve vlastniství statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih, ve prospěch společnosti VMI Silesia s.r.o., IČ: 619 73 017, Pelclova 2500/5, 702 00  Ostrava –
Moravská Ostrava, 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

3837/77  
34

Výpůjčka pozemků parc. č. 12 a parc. č.73/57 v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla
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vypůjčit pozemky parc. č. 12, ostatní plocha o výměře 179 m2 a parc. č.73/57, ostatní plocha o výměře 22
m2 v k.ú. Dubina u Ostravy občanskému sdružení Softbalový klub Slávie Ostravská univerzita, se sídlem
Norberta-Frýda 153/14, Ostrava-Dubina, IČ 70313211, na dobu určitou 5 let, za účelem pořádání
sportovních aktivit softballového klubu a provedení obnovy stávajícího vybavení hřiště, za podmínek dle
důvodové zprávy,
souhlasí

aby, občanské sdružení Softbalový klub Slávie Ostravská univerzita, se sídlem Norberta-Frýda 153/14,
Ostrava-Dubina, IČ 70313211 přenechal část pozemku parc. č. 12, ostatní plocha o výměře 15 m2 v k.ú.
Dubina u Ostravy do užívání manželům Ing. Ireně a Jaroslavovi Kopcovým, bytem Cholevova 1465/37,
Ostrava-Hrabůvka.

3838/77  
35

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

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 2612/53 ze dne 23.8.2012

a
souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby „horkovodní přípojka pro HD Areál“ na ul. Plzeňská 2617/6,
Ostrava-Zábřeh v celkové délce cca 60 bm,  na pozemky p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č.
612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu, a to na pozemky p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná
plocha a p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, za
účelem umístění stavby „horkovodní přípojka pro HD Areál“ na ul. Plzeňská 2617/6, Ostrava-Zábřeh v
celkové délce cca 60 bm, pro  pana Jaroslava Husáka, bytem Přední 7, 716 00 Ostrava – Radvanice, za
úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše  a 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 horkovodní přípojky
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním hokovodní přípojky

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem  

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  horkovodní přípojky  -  panem
Jaroslavem Husákem, bytem Přední 7, 716 00 Ostrava – Radvanice,  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

3839/77  
36

Zrušení usnesení a zveřejnění záměru na výpůjčku pozemků a stanovisko k nesvěřenému
pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 3162/64 ze dne 17.1.2013

a
rozhodla

zveřejnit záměr na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to

a) výpůjčky části pozemku p.p.č. 287/29 o výměře 12 m2 za účelem zřízení příjezdu k parkovišti
b) výpůjčky pozemku p.p.č. 287/42 o výměře 494 m2 za účelem zřízení a užívání parkoviště
c) výpůjčky části pozemku p.p.č. 287/29 o celkové výměře 826 m2 za účelem využití pro ekologické a
volnočasové aktivity

a

vydává  

kladné stanovisko ke  zveřejnění výpůjčky dvou asfaltových hřišť na pozemku p.p.č. 287/20 o výměře 795
m2 za účelem využití pro ekologické a volnočasové aktivity

3840/77  
37

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, zeleň v
k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému
obvodu Ostrava - Jih (č. 31).
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Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava
– Jih, za účelem  užívání  parkovacího stání č. 31 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

3841/77  
38

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. 2347, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
2)pozemek parc.č.st. 2642, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
3)pozemek parc.č.st. 2643, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
4)pozemek parc.č.st. 3691, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
5)pozemek parc.č.st. 2970/11, zast. pl. o výměře 19 m2, podíl ½ o výměře 9,5 m2, v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova.

3842/77  
39

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem pozemku p.p.č. 47/7 ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Horymírova, ve vlastnictví statuárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava
– Jih, za účelem provozování letní sezonní restaurační zahrádky

3843/77  
40

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou , ul. Pavlovova x Rudná

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 688/4 ostatní plocha,  zeleň o výměře 10 x 30 m v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, ve vlastnictví statuárního města Ostravy – svěřený Městskému
obvodu Ostrava – Jih, za účelem oplocení, zřízení a užívání zahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

3844/77  
41

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 458/4 zahrada v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Svatoplukova x Neklanova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, takto:

- část p.p.č. 458/4 zahrada o výměře  5,5 x 13  za účelem oplocení a užívání zahrádky č. 5
- část p.p.č. 458/4 zahrada o výměře  5,5 x 13  za účelem oplocení a užívání zahrádky č. 6
- část p.p.č. 458/4 zahrada o výměře  5,5 x 13  za účelem oplocení a užívání zahrádky č. 7
- část p.p.č. 458/4 zahrada o výměře  5,5 x 13  za účelem oplocení a užívání zahrádky č. 8
- část p.p.č. 458/4 zahrada o výměře  5,5 x 13  za účelem oplocení a užívání zahrádky č. 9
- část p.p.č. 458/4 zahrada o výměře  5,5 x 13  za účelem oplocení a užívání zahrádky č. 10
- část p.p.č. 458/4 zahrada o výměře  5,5 x 13  za účelem oplocení a užívání zahrádky č. 11

3845/77  
42

Souhlas s kácením dřevin na pozemcích  p.p.č. 433/34, p.p.č. 434/28 a p.p.č. 462/1 v k.ú.
Hrabůvka, lokalita Krestova, Kašparova

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ostrava – Vítkovice,  Ruská 43,  PSČ 703 00, IČ 483 91
531, o vydání souhlasu vlastníka pozemků s kácením dřevin v rámci investiční akce „REKO MS Ostrava –
Krestova I. etapa,“ „REKO MS Ostrava – Krestova II. etapa“ a  „REKO MS Ostrava – Krestova III. etapa“ v
k.ú. Hrabůvka
vydává

souhlas s kácením dřevin , a to keřového porostu a  maximálně 20 kusů stromů na pozemcích parc. č.
433/34 ostatní plocha-zeleň, 434/28 ostatní plocha-zeleň, 456/6 ostatní plocha-zeleň a 462/1 ostatní
plocha- zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu
Ostrava – Jih, za podmínky náhradní výsadby
zmocňuje

vyřízením povolení pro kácení keřového porostu a stromů ivestora stavby, SMP Net, s.r.o., se sídlem
Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 00, IČ 277 68 961.
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3846/77  
43

Stanovisko k záměru pronájmu části pozemku p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú.Hrabůvka,
ul. Cholevova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k záměru pronájmu   části pozemku p.p.č.  371/1 ostatní plocha, zeleň o  výměře 0,60 m
x 0,50 m , k.ú. Hrabůvka, ul. Cholevova, v majetku Statutárního města Ostravy,   nesvěřeno Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění schránky před domem Cholevova  1463/33  pro Českou poštu,
s.p.

3847/77  
44

Dodatečné udělení souhlasu s uzavřením smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod s
třetimi osobami

Rada městského obvodu

uděluje

dodatečný souhlas s uzavřením "Dodatečných smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod s třetí
osobou" mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 Ostrava -
Moravská Ostrava, IČ 45193673 a subjekty uvednými v příloze č.1.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu "Seznamu uzavřených smluv o dodávce a
odvádění odpadních vod s třetí osobou".

3848/77  
45

Dodatečný odpis nedobytné pohledávky

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytné pohledávky po dlužníku v domovním a bytovém fondu:
- panu P. Z., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 14.587 Kč  s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 620 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

3849/77  
46

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 22-4400001549 kódové označení Ov/13/vn01 o provozování,
provádění údržby a oprav energetického zařízení

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Dodatku č.1 ke smlouvě č. 22-4400001549 kódové označení Ov/13/vn01 o provozování,
provádění údržby a oprav energetického zařízen" se společností ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní
1144/103, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 27804721 s účinností od 1.7.2013 dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr.Karla Sibinského k podpisu "Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 22-4400001549
kódové označení Ov/13/vn01 o provozování, provádění údržby a oprav energetického zařízení".

3850/77  
47

Odpis pohledávky za náhradu vzniklé škody

Rada městského obvodu

rozhodla

neodepsat pohledávku z titulu náhrady škody ve výši 3.353,- Kč
trvá

na uplatnění náhrady škody ve výši 3.353,- Kč vůči příspěvkové organizaci Majetková správa Ostrava-Jih,
se sídlem Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 66739331

3851/77  
48

Prominutí nájemného z důvodu stavebních prací v objektu na ul. Oráčova 10, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí nájemného z nebytových prostor v objektu na ul. Oráčova 10 v Ostravě-Hrabůvce, nájemci J.
P., IČ:01220110, bytem Ignáta Hermana 14a, Ostrava-Hrabůvka, z důvodu opravy schodiště a vstupu do
objektu za období od 03.05.2013 do 16.05.2013, ve výši 3.527 Kč, dle důvodové zprávy

3852/77  
49

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí poplatku z prodlení:
- p. R. R., za byt na ul. V. Vlasákové 965/21, Ostrava-Bělský Les, ve výši 60% z částky 6.127 Kč, tj. 3.676
Kč,
- p. M. S., za byt na ul. Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60% z částky 6.501 Kč, tj. 3.900 Kč,
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dle důvodové zprávy

3853/77  
50

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 7
H. V., Horní 3

Letecká 21, 1+1, standard, č. b. 2
M. J., Žoluděvova 3

Edisonova 29, 1+2, standard, č. b. 4
Š. I., Plavecká 1 a Š. J., Plavecká 1

Letecká 12, 1+3, standard, č. b. 3
Ž. D., Letecká 15 a Ž. J., Letecká 15

Čukovova 29, 0+2, standard, č. b. 68
T. P., J. Maluchy 6

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 62
M. L., Čujkovova 31

Volgogradská 128, 1+3, standard, č. b. 10
P. T., Petruškova 16 a P. Ž. A., Petruškova 16

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 30
H. L., Závodní 39

Zlepšovatelů 20, 1+2, standard, č. b. 4  
T. M., Hulvácká 20

Zlepšovatelů 40, 1+2, standard, č. b. 6
R. J., Letecká 11
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 (společnému nájmu) bytu dohodou na  základě pověření daném starostou SMO,
MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem  Sibinským, dle důvodové zprávy

JUDr. M. K.

Ž. D., Letecká 15 a Ž. J., Letecká 15, č. b.  4

Y. D.

P. T., Petruškova 16 a P. Ž. A., Petruškova 16, č. b. 61

3) o prominutí jednorázové úhrady předpisu nájemného ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a úhrad
za služby poskytované s užíváním bytu před sepsáním nájemní smlouvy k bytu č. 62, Čujkovova 29, dle
důvodové zprávy

M. L., Čujkovova 31

II.

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

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 23
K. D., Břustkova 21

P. Lumumby 16, 1+2, standard, č. b. 10
I. J., Tarnavova 10

Volgogradská 128, 1+2, standard, č. b. 9
P. Y., Edisonova 84

J. Škody 4, 1+3, standard, č. b. 28
R. M., Provaznická 32
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Zlepšovatelů 24, 1+1, standard, č. b. 1
G. P., Plzeňská 8

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.

P. Y., Edisonova 84, č. b. 1
R. M., Provaznická 32, č. b. 14
G. P., Plzeňská 8, č. b. 55
rozhodla

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

3854/77  
51

Pronájem garážového stání v obytném domě

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytový prostor - garážové stání č. 7 v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih na  ul. Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina panu J. O.,
bytem Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a měsíčním
nájemným ve výši 815,- Kč vč. DPH

3855/77  
52

Pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Svazácká 1D, čp.3161, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu nebytového prostoru v objektu na ul. Svazácká 1D čp. 3161, Ostrava-Zábřeh, o výměře 452,5
m2, za účelem provozování restaurace, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výši nájemného
1.068 Kč/m2/rok, společnosti Kimex Nova s. r. o., IČ: 47974974, se sídlem Mitrovická 37, Paskov, dle
důvodové zprávy

3856/77  
53

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením Smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod se společností Ostravské vodárny a
kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 45193673 na odběrném
místě Dr. Martínka 468/1, Ostrava - Hrabůvka (podchod u kostela).
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy.

3857/77  
54

Souhlas s podnájmem části nebytových prostor v objektu na ul.29. dubna 33, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

souhlasí

s podnájmem části nebytových prostor v objektu na ul. 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice, o výměře 1 m2,
 pro pana M. J., bytem Krakovská 1105/7, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 4715742,  za účelem umístění a
provozování nápojového automatu, a to za stejných podmínek,  které má nájemce Knihovna města Ostravy
příspěvková organizace., se sídlem 28. října 2, 702 30  Ostrava, IČ: 000097586,  sjednány v nájemní
smlouvě, maximálně však po dobu trvání nájemní smlouvy nájemce, dle důvodové zprávy

3858/77  
55

Stanovení nájemného v rekonstruovaném domě na ul. Edisonova 23

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 381/23  v Ostravě-Hrabůvce

3859/77  
56

Uzavření dodatků ke smlouvám o ubytování v ubytovně na ul. Pavlovova 31, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

schvaluje

znění dodatků ke smlouvám o ubytování v budově ubytovny na ul. Pavlovova 2625/31 v Ostravě-Zábřehu,
ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, která byla odkoupena
od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. na základě Kupní smlouvy č. 1/014/182/13 ze dne 22.04.2013
(právní účinky vkladu práva ke dni 30.04.2013), dle důvodové zprávy
rozhodla

I.
o uzavření dodatku ke smlouvě o ubytování v ubytovně na ul. Pavlovova 2625/31, Ostrava-Zábřeh s

15



ubytovanými - zaměstnanci společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., dle důvodové zprávy

ubytovací buňka č. 101 - K. Š., Radniční 1148, Frýdek-Místek
ubytovací buňka č. 104 - M. R., Zborovská 3, Ostrava
ubytovací buňka č. 105 - H. P., Tylova 51, Ostrava
ubytovací buňka č. 106 - H. J., Krylova 21, Ostrava
ubytovací buňka č. 109 - M. P., Stará Ves 93, Bílovec
ubytovací buňka č. 110 - K. R., Sedliště 239
ubytovací buňka č. 111 - T. J., Rezkova 10, Ostrava
ubytovací buňka č. 112 - D. P., Chrjukinova 5, Ostrava
ubytovací buňka č. 113 - K. L., U Nádraží 27, Ostrava
ubytovací buňka č. 114 - S. L., Ostravice 577
ubytovací buňka č. 201 - K. M., nám. Gen. Svobody 26, Ostrava
ubytovací buňka č. 202 - Š. R., V. Vlasákové 7, Ostrava
ubytovací buňka č. 203 - T. A., Al. Kučery 18, Ostrava
ubytovací buňka č. 204 - J. J., Holvekova 33, Ostrava
ubytovací buňka č. 206 - D. M., Mírová 158, Bohumín
ubytovací buňka č. 209 - V. S., Gurťjevova 25, Ostrava
ubytovací buňka č. 210 - P. R., Svazácká 52, Ostrava
ubytovací buňka č. 211 - M. J., Pavlovova 27, Ostrava
ubytovací buňka č. 212 - S. M., Tísek 62
ubytovací buňka č. 214 - O. J., Československé armády 9, Havířov
ubytovací buňka č. 301 - G. M., Ukrajinská 48, Ostrava
ubytovací buňka č. 302 - G. D., Svazácká 22, Ostrava
ubytovací buňka č. 304 - B. L., Horní 3, Ostrava
ubytovací buňka č. 305 - M. V., Mírové nám. 1, Ostrava
ubytovací buňka č. 306 - U. R., Matěje Kopeckého 9, Ostrava
ubytovací buňka č. 309 - K. M., Staniční 4, Ostrava
ubytovací buňka č. 311 - S. O., Pavlovova 31, Ostrava
ubytovací buňka č. 312 - M. J., Ahepjukova 13, Ostrava
ubytovací buňka č. 314 - K. V., E. Destinové 3, Havířov

II.
o uzavření dodatku ke smlouvě o ubytování na dobu určitou v ubytovně na ul. Pavlovova 2625/31, Ostrava-
Zábřeh s ubytovanými, dle důvodové zprávy

ubytovací buňka č. 103 - H. P., Pavlovova 23, Ostrava
ubytovací buňka č. 213 - Ch. P., Pavlovova 31, Ostrava

III.
o uzavření dodatku ke smlouvě o ubytování v ubytovně na ul. Pavlovova 2625/31, Ostrava-Zábřeh s
ubytovanými, dle důvodové zprávy

ubytovací buňka č. 205 - K. A., Pavlovova 31, Ostrava
ubytovací buňka č. 303 - V. J., Pavlovova 31, Ostrava

3860/77  
57

Výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy, zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu, zajištění
náhradního bytu, uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o  podání 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

B. L., Volgogradská 24, č. b. 7

II.

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, dle důvodové
zprávy

1) JUDr. J. J.

P. H., Výškovická 186, č. b. 8

2)  Y. D.

Ď. P., Volgograská 94 a  Ďuríčková Michaela, nar. 07.07.1987, Volgogradská 94, č. b. 2

III.

o zajištění přístřeší v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy
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Š. P., Čujkovova 32, č. b. 15
D. A., Lumírova 7, č. b. 40

IV.

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

1) JUDr. M. K.

D. F., Jubilejní 68, č. b. 3  
S. P., F. Formana 49, č. b. 15

2) JUDr. J. J.

V. P., Lumírova 7, č. b. 44

V.

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

V. Vlasákové 17, standard, 1+3, č. b. 18
H. L., 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

H. L., Edisonova 21, č. b. 1

VI.

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

místnost č. 15
K. V., Horní 3

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

V. Jiřikovského 31, 1+3, standard, č. b. 16
S. M.,  V. Jiřikovského 31

3861/77  
58

Zveřejnění záměru na pronájem části nebytových prostor v objektu na ul. V Zálomu 1, Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části nebytového prostoru v objektu na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh, o
výměře 1m2, za účelem instalace nápojového automatu, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou,
s výší nájemného 500 Kč/měsíc bez DPH

3862/77  
59

Zveřejnění záměru za účelem změny nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v
objektu zdravotního střediska na ulici Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor - provozovna lékárny v budově zdravotního střediska
na ulici Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina, o výměře 162,75 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, a to z důvodu snížení nájemného na 900 Kč/m2/rok v nájemní smlouvě ze dne 17.11.1997 ve znění
dodatků, dle důvodové zprávy

3863/77  
60

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Tylova 4, 1+3, standard, č. b. 5
M. J., Tylova 4, Ostrava-Zábřeh
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3864/77  
61

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře s pí M. N.,  bytem Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, na úhradu
plateb odpovídajících předpisu nájemného, vyúčtování služeb za rok 2011 a poplatku z prodlení, za byt na
ul. Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 500 Kč, a to po
dobu 40 měsíců, poslední 41. splátka  je stanovena ve výši 330 Kč, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

3865/77  
62

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu, dle důvodové zprávy

1)
M. O.
Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh

P. L.
Milana Fialy 1, Ostrava-Dubina

2)
R. N.
Jubilejní 43, Ostrava-Hrabůvka

J. Č.
Pustkovecká 11, Ostrava-Poruba

3866/77  
63

Návrh společnosti BOSWELL a.s. na spolupráci při reklamě

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uzavřením Smlouvy o spolupráci při reklamě mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih a společností BOSWELL a.s, se sídlem Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, IČ:
27822133.

3867/77  
64P

Časové postupy ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

časové postupy ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených Městským
obvodem Ostrava-Jih, které jsou v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, v platném znění
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu platových výměrů.

3868/77  
65P

Koridor ZŠ Volgogradská

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/035/2012 na realizaci VZ 49.12 pro stavbu
"Rekonstrukce koridoru, ZŠ Volgogradská 2600/6B, Ostrava-Zábřeh" k provedení nezbytných dodatečných
prací k dokončení této zakázky na základě předložených dokladů, kterými se zvyšuje konečná cena díla na
tuto zakázku o částku 149.158,39 Kč bez DPH na částku 5,796.682,39 Kč bez DPH, o částku 180.481,65 Kč
s DPH na částku 7,013.985,69 Kč s DPH a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se
zhotovitelem Bytostav Poruba a.s., se sídlem Dělnická 382, 708 00 Ostrava-Poruba.
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
Připravit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě "Rekonstrukce koridoru ZŠ Volgogradská 2600/6B, Ostrava-
Zábřeh"
Termín: 25. 06. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě "Rekonstrukce koridoru ZŠ Volgogradská 2600/6B Ostrava-Zábřeh"
a předložit jej k podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 28. 06. 2013
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3869/77  
66P

Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII.
Etapa, dům Edisonova 23"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/005/13 na realizaci veřejné zakázky  "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. Etapa, dům Edisonova 23", kterým se zvyšuje
konečná cena na tuto zakázku na částku 6 977 849,00 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 Stavos Stavba a.s.
rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/005/13 na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. Etapa, dům Edisonova 23", kterým se prodlužuje
lhůta realizace do 21.7. 2013, a to z důvodu přerušení prací a realizace dodatečných prací, se zhotovitelem
Stavos Stavba a.s.
bere na vědomí

navýšení částky odvodu DPH  na 1 046 677,35 Kč u  této veřejné zakázky v rámci  přenesené daňové
povinnosti
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/005/13
Termín: 05. 07. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/005/13 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 05. 07. 2013

3870/77  
67P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 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 zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 26.13 na provedení stavebních prací "Rekonstrukce bytových domů
Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, dům Edisonova 21" 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 zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 26.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 10. 2013

3871/77  
68P

Podmínky výzvy ( § 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ, v plat. znění a odd. B části II. Zásad)
-“Zateplení štítových stěn a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů  22, 24, 26, O. – Hrabůvka”
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Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 31.13 k provedení stavebních prací
 " Zateplení štítových stěn a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů  22, 24, 26, O. – Hrabůvka“  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. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

hodnotící komisi
členové:
1. František 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 31.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2013

3872/77  
69P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - projekty a energetické audity „Zateplení objektu družiny u ZŠ
Klegova, u ZŠ A. Kučery a u ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 21.13 k poskytnutí služeb - projekty
a energetické audity „Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, u ZŠ A. Kučery a u ZŠ Krestova, Ostrava-
Hrabůvka“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a oddílu B
části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

náhradníci členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

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

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta 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 21.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
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Termín: 22. 08. 2013

3873/77  
70P

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

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 24.13 na provedení
stavebních prací  "Výměna oken na ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh" 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 883.012,00 bez DPH a lhůtu realizace 40 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ:
28436024, za nabídkovou cenu:
Kč 1.076.645,00 bez DPH a lhůtu realizace 12 kalendářních dnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem RENESA - stavební firma s.r.o., se sídlem Komárovská 2869/27, 746 01
Opava, IČ: 62305620, za nabídkovou cenu:
Kč 1.049.921,00 bez DPH a lhůtu realizace 49 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 24.13
Termín: 30. 09. 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 Horymírova, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 26. 07. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken
na ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 02. 08. 2013

3874/77  
71P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - Zateplení MŠ Mozartova 9, Ostrava-Zábřeh

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 22.13 na provedení
stavebních prací  "Zateplení MŠ Mozartova 9, Ostrava-Zábřeh" 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 659.704,00 bez DPH a lhůtu realizace 35 kalendářních dnů,

- jako druhým 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 903.551,71 bez DPH a lhůtu realizace 40 kalendářních dnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem TSČ Vítkovice s. r. o., se sídlem Tavičská 230/18, 703 00 Ostrava-
Vítkovice, IČ: 47683741, za nabídkovou cenu:
Kč 998.511,00 bez DPH a lhůtu realizace 26 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 22.13
Termín: 30. 09. 2013
Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Zateplení MŠ
Mozartova 9, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 26. 07. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Zateplení MŠ
Mozartova 9, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 02. 08. 2013

3875/77  
72P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění  „Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava – Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
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tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 23.13 na provedení
stavebních prací  „Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava – Zábřeh“  a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

MŽT Stavitelství, a.s.  Ostrava-Vítkovice, Obránců míru 523/30, PSČ 703 00, IČ 27762157  za nabídkovou
cenu:
6 099 567 Kč bez DPH / lhůta realizace  55 pracovních dnů

jako druhým v pořadí s uchazečem MH-STAVBY s.r.o.,V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 27776506
 za nabídkovou cenu:
6 964 456 Kč bez  DPH / lhůta realizace 78 pracovních dnů

jako třetím v pořadí s uchazečem INTOZA s.r.o., Ostrava - Hulváky, Varšavská 1583/99, PSČ 709 00, IČ
25873261 za nabídkovou cenu:
7 791 612 Kč bez  DPH/ lhůta realizace 60 pracovních dnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Zateplení
objektu Kina Luna, Ostrava – Zábřeh“
Termín: 30. 06. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  „Zateplení
objektu Kina Luna, Ostrava – Zábřeh“
Termín: 15. 07. 2013
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 23.13
Termín: 31. 07. 2013

3876/77  
73P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 20.13 na provedení stavebních prací
"Výměna oken bytového domu Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. 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. 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 20.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 19. 09. 2013

3877/77  
74P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) -Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor domů
Břenkova 2974/7, Horymírova 2975/4 a 2949/14, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu
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vylučuje

Uchazeče č. 2 ELEKT - GRAV s.r.o. se sídlem Ostrava-Heřmanice, Lachova 430/12, PSČ 713 00, IČ
25818635  
Uchazeče č. 3 ELTRO elektrofirma s.r.o. se sídlem Ostrava,- Hrabůvka, U Haldy 74/34, PSČ 700 30,  IČ
26813751
Uchazeče č. 5 EUROprojekt build and technology s. r. o. se sídlem  Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 52/551,
PSČ 700 30, IČ 26843226
Uchazeče č. 6 Ing. Miroslav Pytel  - MIROP s místem podnikání Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky,
Slavníkovců 470/13a, IČ 18110592  
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu VZ 25.13 "Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor domů Břenkova 2974/7, Horymírova
2975/4 a 2949/14, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
s vybraným uchazečem ELIN servis s.r.o. se sídlem Moravská Ostrava, Hornická 64/3212, PSČ 702 00, IČ
25396633
za nabídkovou cenu 2 354 930  Kč bez DPH / 84 dny                                                            
a
jako druhým v pořadí s uchazečem ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o. se sídlem Ostrava -Mariánské Hory,
Nájemnická 676/35, PSČ 709 00, IČ
26822229
za nabídkovou cenu 2 379 733,80  Kč bez DPH / 84 dny
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce elektroinstalace
společných prostor domů  Břenkova 2974/7, Horymírova 2975/4 a 2949/14, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 28. 06. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce
elektroinstalace společných prostor domů  Břenkova 2974/7, Horymírova 2975/4 a 2949/14, Ostrava-
Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 15. 07. 2013
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