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Přehled usnesení 78. schůze Rady městského obvodu, ze dne 11. 7. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3878/78 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3879/78 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3880/78 3. Návrh rozpočtového opatření č.3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3881/78 4. Náhrada škody (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3882/78 5. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3883/78 6. Odloučené pracoviště  Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace budova na
ul. Gurťjevova 11 odejmutí a výmaz z rejstříku škol a školských zařízení. (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3884/78 7. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3885/78 8. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3886/78 9. Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3887/78 10. Odvolání proti zastavení exekuce - Ing. Aleš Buba (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3888/78 11. Zahájení projektové přípravy a podání žádostí o dotaci ROP Moravskoslezsko - Modernizace výuky na
základních školách (František Dehner, místostarosta)

3889/78 12. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3890/78 13. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3891/78 14. Úprava č. 1 plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2013 (František Dehner, místostarosta)

3892/78 15. Vyřazení majetku MSOJ (František Dehner, místostarosta)

3893/78 16. Bezplatné nabytí stavby na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3894/78 17. Odstoupení od nájemních smluv a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3895/78 18. Prodej  části pozemku  p.p.č.354/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3896/78 19. Prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Staňkova 25, Ostrava-Výškovice (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3897/78 20. Pronájem  pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3898/78 21. Pronájem části pozemku st. p.č.288/18, k.ú. Hrabůvka, lokalita Provaznická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3899/78 22. Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3900/78 23. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Tarnavova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3901/78 24. Pronájem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3902/78 25. Souhlas se vstupem, realizací a umístěním stavby a zřízení VB k pozemkům p.p.č. 288/18 a p.p.č. 304/3 v
k.ú. Hrabůvka ul. Provaznická , ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3903/78 26. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby, uzavření smlouvy o právu provést stavbu, souhlas s
přenecháním do podnájmu  části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3904/78 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)

3905/78 28. Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul.Provaznická (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3906/78 29. Ukončení nájmu pozemku pod stavbou, zveřejnění záměru na pronájem části pozemku st. p.č. 6042, k.ú.
Zábřeh nad Odrou , lokalita „Korýtko“ (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3907/78 30. Úprava smlouvy o nájmu nemovitisti v  k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.  Prošinova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3908/78 31. Výkup pozemků  p.p.č. 462/10 zahrada-zemědělský půdní fond o výměře 385 m2 a p.p.č. 467/1 zahrada-
zemědělský půdní fond o výměře 619 m2, k.ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3909/78 32. Výpůjčka pozemku p.č. 226/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú.Hrabůvka, ul. Velflíkova 1,3,5,
Edisonova 11, Slezská 10,14 a Jubilejní 20, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené městskému
obvodu Ostrava - Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3910/78 33. Záměr na prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Staňkova 6, Ostrava-Výškovice
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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3911/78 34. Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická  ( č. 32 ) (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3912/78 35. Záměr na výpůjčku prostor v podchodu u zastávky MHD Antonína Poledníka a části pozemku parc. č. 101/38
v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3913/78 36. Zrušení usnesení  a  zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Oráčova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3914/78 37. Zveřejnění záměru na prodej a pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3915/78 38. Zveřejnění záměru na prodej částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3916/78 39. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku  p.p.č. 270/25 ( č. 84 ) v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3917/78 40. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku  p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická (č.22) (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3918/78 41. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 241/16  ostatní plocha, zeleň v k.ú.Hrabůvka, ul.
JubilejníxZávodní - variantní řešení (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3919/78 42. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 243/19 v k.ú.Hrabůvka, ul. Jubilejní (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3920/78 43. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 270/ 25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická ( č. 78 ) (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3921/78 44. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická (č. 79 ) (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3922/78 45. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.  V. Jiříkovského (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3923/78 46. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  ( č.24 ) (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3924/78 47. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3925/78 48. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Averinova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3926/78 49. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3927/78 50. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3928/78 51. Žádost o změnu Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3929/78 52. Instalace antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu (František Dehner,
místostarosta)

3930/78 53. Odpis nedobytné pohledávky (František Dehner, místostarosta)

3931/78 54. Odpis pohledávek po zemřelých (František Dehner, místostarosta)

3932/78 55. Odpis pohledávky po zemřelém (František Dehner, místostarosta)

3933/78 56. Podání výpovědi, zaslání výstrahy, zánik nájmu bytu dohodou (František Dehner, místostarosta)

3934/78 57. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

3935/78 58. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

3936/78 59. Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 28, O.-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

3937/78 60. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby (František Dehner, místostarosta)

3938/78 61. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (František Dehner, místostarosta)

3939/78 62. Výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu na ul. Na Mýtě 10 (František Dehner, místostarosta)

3940/78 63. Zajištění náhradního bytu, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování, uzavření smlouvy k nájmu bytu
(František Dehner, místostarosta)

3941/78 64. Zveřejnění záměru na  pronájem části střechy obytného domu B. Václavka 1018/1, Ostrava.Bělský Les
(František Dehner, místostarosta)

3942/78 65. Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru (František Dehner,
místostarosta)

3943/78 66. Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v Ostravě-Výškovicích
(František Dehner, místostarosta)

3944/78 67. Žádost o revokaci usnesení rady městského obvodu č. 3574/71 ze dne 25.04.2013 (František Dehner,
místostarosta)
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3945/78 68. Žádost o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

3946/78 69. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

3947/78 70. Stavební úpravy podchodu Savarin, ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka - úpravy stávající projektové
dokumentace (František Dehner, místostarosta)

3948/78 71P. Zateplení domu Jugoslávská 20, včetně opravy lodžií - dodatek č.2 (František Dehner, místostarosta)

3949/78 72P. Předběžné oznámení  ( dle ust.  § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
části III. Zásad) - „Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3950/78 73P. Předběžné oznámení stavby ( dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
části III. Zásad) - „Nájemní bytový dům s 25% bytů pro zdravotně postižené, užívající invalidní vozík“ (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3951/78 74P. Přehled o udělených smluvních pokutách za II. čtvrtletí roku 2013 odborem investičním (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3952/78 75P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. a II.
čtvrtletí roku 2013 ZŠ a MŠ, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3953/78 76P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II. čtvrtletí
roku 2013 ZŠ a MŠ O.-Zábřeh, Březinova 52, p.o. a za I. pololetí roku 2013 oddělení školství a kultury (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3954/78 77P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II. čtvrtletí
roku 2013 ZŠ O.-Hrabůvka, Klegova 27, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

3955/78 78P. Variantní řešení - významná VZ dle § 16a odst. b) zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a části III.
Zásad) - Zimní údržba místn. komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MObv O.-Jih v
letech 2014 - 2018 vč. čištění MK (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3956/78 80P. Výzva (služby, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III. Zásad) -
REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3957/78 81P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - “Stavební úpravy objektu PO41“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

3958/78 82P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Výměna oken a výměna ležatých rozvodů SV, TUV a UT
objektu na ul. Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

3959/78 83P. Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu 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)

3960/78 84P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu 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)

3961/78 OR Poděkování za činnost jednotky SDH obce (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

nepřijato 79P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

about:blank
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3878/78  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Volgogradská 6B, tj. navýšení o 477 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 72 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 405 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 369 o 72 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 369 o 405 tis. Kč

3879/78  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5167 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 3349, pol. 5169 o 20 tis. Kč

3880/78  
3

Návrh rozpočtového opatření č.3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2229, UZ 32133123 o 1 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2229, UZ 32533123 o 2 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5364, UZ 32133123 o 1 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5364, UZ 32533123 o 2 tis. Kč

3881/78  
4

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o finanční odškodnění poškozeného p. F. F.

3882/78  
5

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

Čujkovova 31, 1+0, I.kat., č.b. 22
P. R., narozena 29. 06. 1995 trvale bytem Horní 8, Ostrava-Hrabůvka

3883/78  
6

Odloučené pracoviště  Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace
budova na ul. Gurťjevova 11 odejmutí a výmaz z rejstříku škol a školských zařízení.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odejmutím a výmazem z rejstříku škol a školských zařízení odloučeného pracoviště  Základní školy
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace budovy na ul. Gurťjevova 11 dle důvodové zprávy.
souhlasí

- s uzavřením Smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod na odběrném místě Gurťjevova 11,
Ostrava - Zábřeh se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, PSČ 729 71
Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 45193673.

- s uzavřením Smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí na odběrném místě Gurťjevova 11, Ostrava - Zábřeh se společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, Děčín
IV - Podmolky, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035.

- s uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie z hladiny nízkého napětí na
odběrném místě Gurťjevova 11, Ostrava - Zábřeh se společností Dalkia Commodities CZ, s.r.o., se sídlem
28. října 3337/7 Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 709 74, IČ 25846159.
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu Smlouvy na dodávku vody a
odvádění odpadních vod, Smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí, Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie z hladiny nízkého napětí.

about:blank
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3884/78  
7

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši Kč 3.875,00 od Sdružení rodičů při Základní škole Horymírova 100 Ostrava-Jih na
zakoupení licence počítačového programu Trenažery

Základní škola Ostrava-Výškovice Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši Kč 2.000,00 od firmy ORC group s.r.o. na nákup školních pomůcek a školních potřeb

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
- věcný dar ve výši Kč 6.999,00 od Základní školy a mateřské školy Hello s.r.o., Bystřinova 90/5, 700  30
Ostrava-Hrabůvka

Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace na pořízení rehabilitační vany
- finanční dar ve výši Kč 10.000,00  od firmy IP PROJEKT a.s. Ostrava-Zábřeh
- finanční dar ve výši Kč 10.000,00  od Občanského sdružení "Zahrada dětí" při MŠ Staňkova 33
- finanční dar ve výši Kč 4.000,00  od Pavla Janoštíka

3885/78  
8

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

1/ o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které
byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve
školství a kultuře", v části sedmé , čl.1 pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská
6B, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku
služeb dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v předpokládané výši 850.000,-Kč včetně DPH z důvodu
řádného plnění všech povinností a finančních závazků plynoucích ze školou podané žádosti o dotaci a
následného čerpání dotace na projekt "Ještě blíže ke kvalitě" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.3.44/02.0003

2/  o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které
byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve
školství a kultuře", v části čtvrté, čl.2, bodu 1.22 pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 16, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení a realizace zakázky malého
rozsahu na investiční akci - výstavbu plotu na pozemku školy v předpokládané výši 134.000,-Kč včetně DPH

3886/78  
9

Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů
15, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

se zvýšením kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy s účinností od 1.9.2013.

3887/78  
10

Odvolání proti zastavení exekuce - Ing. Aleš Buba

Rada městského obvodu

rozhodla

podat odvolání proti usnesení Okresního soudu v Opavě, č. j. 22 EXE 1233/2012 – 171, ze dne 13. 6. 2013, o
zastavení exekuce vůči povinnému Ing. A. B., nar. 23. 1. 1959, bytem Kalamárská 202, Mokré Lazce, za
účasti manželky povinného: J. B., nar. 11. 6. 1963, bytem tamtéž, zastoupené povinným, v uvedené
exekuční věci, a to v rozsahu, v němž nebylo vyhověno návrhu oprávněného, prostřednictvím Mgr. Renáty
Prosické, advokátky, se sídlem 28. Října 25, Ostrava, PSČ 702 00.

3888/78  
11

Zahájení projektové přípravy a podání žádostí o dotaci ROP Moravskoslezsko - Modernizace
výuky na základních školách

Rada městského obvodu

souhlasí

s projektovou přípravou a  s podáním žádostí o dotaci z Operačního programu ROP Moravskoslezsko,
prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast
podpory  2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání - Modernizace výuky na základních školách pro níže
uvedené základní školy:

- ZŠ Klegova 27
- ZŠ Jugoslávská 23
- ZŠ Krestova 36A
- ZŠ Kosmonautů 15

about:blank
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- ZŠ V.Košaře
- ZŠ Horymírova
- ZŠ Fr.Formana
- ZŠ Provaznická
- ZŠ Chrjukinova
ukládá

Ing. Bc. Janě Pěluchové, referát ekonomického rozvoje,
zabezpečit všechny potřebné úkony k podání žádostí o dotaci
Termín: 31. 12. 2013

3889/78  
12

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 41, box č. 48, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. S.,
- PO 51, box č. 84, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bšlský Les, nájemce pan J.P., dle důvodové zprávy,

2)
zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

3890/78  
13

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 01, box č. 07, PP, na ul. Fr. Formana firmě KATAN JOB s.r.o.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,
2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 09, box č. 24, PP, na ul. Výškovická panu J. V. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,
3) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 32, box č. 04, PP, na ul. Vl. Vlasákové paní A. L. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,
4) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 32, box č. 65, NP, na ul. Vl. Vlasákové panu V. T. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,
5) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 33, box č. 54, NP, na ul. Vl. Vlasákové panu M. S. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,
6) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 64, NP, na ul. L. Hosáka firmě STEP PR a.s. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

3891/78  
14

Úprava č. 1 plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2013

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu č.1 plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2013 dle předložené důvodové zprávy.

3892/78  
15

Vyřazení majetku MSOJ

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o vyřazení majetku MSOJ dle bodů 2,3 důvodové zprávy,
souhlasí

s vyřazením majetku MSOJ dle bodu č. 1 důvodové zprávy,
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih ke schválení vyřazení majetku MSOJ dle bodu č. 1 důvodové
zprávy.

3893/78  
16

Bezplatné nabytí stavby na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova

Rada městského obvodu

souhlasí

s bezúplatným nabytím stavby vnitrosídlištní  místní komunikace ze zámkové dlažby o půdorysných
rozměrech 12,35 x 4,5 m na pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Tarnavova,  z vlastnictví JUDr. J. V., bytem Tarnavova 13, Ostrava – Zábřeh, M.K., bytem Tarnavova 15,
Ostrava – Zábřeh, Š. K., bytem Tarnavova 11, Ostrava – Zábřeh, Mgr. J.J., bytem Tarnavova 11, Ostrava –
Zábřeh a  M. Ž., bytem Tarnavova 15, Ostrava – Zábřeh  do vlastnictví statutárního města Ostravy se
svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, v účetní hodnotě 43.050,- Kč, za podmínky vydání předchozího
souhlasu rady města

a
doporučuje

zastupitelstvu městského rozhodnout o bezúplatném nabytí stavby vnitrosídlištní  místní komunikace ze

about:blank
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zámkové dlažby o půdorysných rozměrech 12,35 x 4,5 m na pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná
plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova,  z vlastnictví JUDr. J. V., bytem Tarnavova 13, Ostrava –
Zábřeh, M. K., bytem Tarnavova 15, Ostrava – Zábřeh, Š. K., bytem Tarnavova 11, Ostrava – Zábřeh, Mgr.
J.J., bytem Tarnavova 11, Ostrava – Zábřeh a  M. Ž., bytem Tarnavova 15, Ostrava – Zábřeh  do vlastnictví
statutárního města Ostravy se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, v účetní hodnotě 43.050,- Kč, za
podmínky vydání předchozího souhlasu rady města

3894/78  
17

Odstoupení od nájemních smluv a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Krokova

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  v souladu s § 679, odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., v platném znění, odstoupit od

- Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/745/10/Ulr.  ze dne 30.9.2010,  uzavřené s panem  F. B., nyní
trvalým pobytem Horní 3, Ostrava - Hrabůvka, za účelem užívání zahrádky na pozemcích p.p.č. 458/9
zahrada a p.p.č. 458/10 zahrada o celkové výměře 90 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, dle
důvodové zprávy

-  Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/744/10/Ulr.  ze dne 30.9.2010,  uzavřené s paní N. H., bytem
Krokova 15, Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání zahrádky na pozemku p.p.č. 458/9 zahrada o výměře 59
m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova,  dle důvodové zprávy

-  Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/417/11/Ulr.  ze dne 16.6.2011,  uzavřené s paní I. Z., nyní
trvalým pobytem Prokešovo nám. 8, Ostrava - Moravská Ostrava,  za účelem užívání zahrádky na pozemku
p.p.č. 458/38 zahrada o výměře 97 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, dle důvodové zprávy

b) zveřejnit

- záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 458/9 zahrada  a p.p.č 458/10 zahrada o celkové výměře 90 m2
  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání zahrádky č. 17,  na dobu neurčitou  s roční výpovědní lhůtou

- záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/9 zahrada  o výměře 59 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
užívání zahrádky č. 21,  na dobu neurčitou  s roční výpovědní lhůtou

- záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/38 zahrada  o výměře 97 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
užívání zahrádky č. 2,  na dobu neurčitou  s roční výpovědní lhůtou

3895/78  
18

Prodej  části pozemku  p.p.č.354/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem části pozemku p.p.č. 354/1 ostatní plocha, zeleň ( nově odděleno na st.p.č. 2258 dle
geometrického plánu č.1263-111/2012 ze dne 31.10.2012 ) o výměře 7 m2 v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih  za účelem užívání pozemku pod
bezbariérovým vstupem do bytového domu společnosti Stavos Stavba a.s.,IČ: 44739494, se sídlem U
Studia 3189/35, 700 30 Ostrava – Zábřeh,  za kupní cenu 600,- Kč/ m2 , za podmínky úhrady nákladů na
zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč a  úhrady poplatků za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu části pozemku v k.ú.Hrabůvka

3896/78  
19

Prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Staňkova 25, Ostrava-
Výškovice

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem pozemku parc. č. 747 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 236 m², pozemek v
majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih zastavěn domem  v cizím
vlastnictví č. pop. 223, na ulici Staňkova č. or. 25, v  k. ú. Výškovice u Ostravy, část obce Výškovice, dle
zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, stávajícím podílovým spoluvlastníkům bytového domu č. p. 223, za
účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem, za celkovou kupní cenu pozemku ve výši 151.040,-
Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.500,-- Kč a úhrady poplatku
za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu pozemku parc. č. 747 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 236 m² v  k. ú. Výškovice u Ostravy, dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění

3897/78  
20

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

Rada městského obvodu

rozhodla
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pronajmout části pozemku p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, panu Ing. R. E., IČ
11193271, bytem Jugoslávská 29, Ostrava - Zábřeh  takto :

a) část o výměře 50 m2  za účelem provozování letní restaurační zahrádky  s ročním nájem  ve výši 240,-
Kč/m2
b) část o výměře 21 m2 za účelem užívání přístupového chodníku s ročním nájmem ve výši 170,- Kč/m2

vše na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

a
souhlasí

s tím, aby nájemce pan  Ing. R. E., IČ 11193271, bytem Jugoslávská 29, Ostrava - Zábřeh, který je
vlastníkem objektu č.p.2597 jiná stavba na pozemku st. č. 3011/1 zastavěná plocha v k.ú. Zábřeh nad
Odrou a zároveň pronajímatel nebytových prostor (provozovna restauračního zařízení) umístěných v tomto
objektu,  poskytl předmět nájmu do užívání třetí straně - nájemci těchto nebytových prostor, a to za
stejných podmínek jako bude mít sjednané v nájemní smlouvě

3898/78  
21

Pronájem části pozemku st. p.č.288/18, k.ú. Hrabůvka, lokalita Provaznická

Rada městského obvodu

odkládá

materiál č. 21, týkající se pronájmu části pozemku st. p.č. 288/18, k.ú. Hrabůvka, lokalita Provaznická.

3899/78  
22

Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemků p.p.č. 4425 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 a p.p.č. 4426/1
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti KIMEX NOVA s.r.o., se
sídlem Paskov, Mitrovická 37, IČ 47974974, za účelem provozování dvou letních  sezónních předzahrádek s
ročním nájmem ve výši 290,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3900/78  
23

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Tarnavova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, paní
S. K., bytem Tarnavova 11, Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání parkovacího stání č. 2 pro osobní
automobil, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2 bez DPH na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3901/78  
24

Pronájem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 893/154 trvalý travní porost o výměře 84440 m2 a pozemky parc.č.
893/153 trvalý travní porost o celkové výměře 1392 m2, parc.č. 893/152 trvalý travní porost o výměře
1367 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, za účelem provozování zemědělské činnosti,  za cenu 0,50
Kč/m2/rok, tj. celkem 43.600 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, Agro Stará Bělá spol. s
r.o. IČ: 60777893, Blanická 252/172, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

3902/78  
25

Souhlas se vstupem, realizací a umístěním stavby a zřízení VB k pozemkům p.p.č. 288/18 a
p.p.č. 304/3 v k.ú. Hrabůvka ul. Provaznická , ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

odkládá

materiál č. 25, týkající se souhlasu se vstupem, realizací a umístěním stavby a zřízení VB k pozemkům
p.p.č. 288/18 a p.p.č. 304/3 v k.ú. Hrabůvka ul. Provaznická , ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih

3903/78  
26

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby, uzavření smlouvy o právu provést stavbu,
souhlas s přenecháním do podnájmu  části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická, který je v majetku statutárního města Ostravy - svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby „přístupové rampy k novému vstupu do prodejny
maloobchodní sítě Hruška“ ze strany Výškovické ulice s umístěním nad úrovní terénu o výměře 60,6 m2, v

about:blank
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návaznosti na připravovanou rekonstrukci nákupního centra ODRA

a
rozhodla

uzavřít s investorem stavby - společností Hruška, spol. s r.o., IČ: 19014325, se sídlem Na Hrázi 3228/2, 723
05 Ostrava – Martinov na základě výše uvedeného smlouvu o právu provést stavbu  

a
souhlasí

aby společnost 3E Projekt, a.s., IČ: 25389092, se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
jako nájemce části pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Výškovice u Ostravy, na základě
uzavřené Smlouvy o nájmu nemovitosti a právu provést stavbu č. 7/014/181/09/Tóth ze dne 15.6.2009, za
účelem plánované rekonstrukce (demolice a výstavba) obchodního střediska ODRA, přenechal do podnájmu
část dotčeného pozemku  za účelem umístění stavby „přístupové rampy k novému vstupu do prodejny
maloobchodní sítě Hruška“ ze strany Výškovické ulice s umístěním nad úrovní terénu o výměře 60,6 m2, v
návaznosti na připravovanou rekonstrukci nákupního centra ODRA,  společností Hruška, spol. s r.o., IČ:
19014325, se sídlem Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava – Martinov

3904/78  
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

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby pod názvem  „Oprava chodníku ul. Plzeňská, Ostrava – Zábřeh“ na
pozemcích p.p.č. 439/38, p.p.č. 439/44, p.p.č. 439/45 a p.p.č. 2993/8  všechny ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, ve vlastnictví statutárního města Ostrava se svěřením
Městskému obvodu Ostrava – Jih

a
žádá

o souhlas se vstupem, realizací a umístěním stavby  pod názvem „Oprava chodníku ul. Plzeňská, Ostrava –
Zábřeh“ na pozemky  p.p.č. 2992/3 a p.p.č. 2993/2 oba  ostatní plocha, silnice v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava  a s
právem hospodaření Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1,
Přívoz, 702 23 Ostrava

a
rozhodla

s vlastníkem pozemků  p.p.č. 2992/3 a p.p.č. 2993/2 oba ostatní plocha, silnice v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
kterým je Moravskoslezský kraj, IČ 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava a s právem
hospodaření Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 23
Ostrava, uzavřít smlouvu o právu provést stavbu  pod názvem „Oprava chodníku ul. Plzeňská, Ostrava –
Zábřeh“ dle důvodové zprávy

3905/78  
28

Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul.Provaznická

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 304/3  ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú. Hrabůvka,
Provaznická, panu  L. Z., bytem Horní 3, Ostrava - Hrabůvka ( původně  bytem Ostrava – Hrabůvka,
Provaznická 85),  na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/042/165/96/Se ze dne 19.5.1997,
uzavřené za účelem užívání parkovacího stání výpovědí ve 3 měsíční výpovědní lhůtě

b)  zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Provaznická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání parkovacího stání  pro osobní automobil, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

3906/78  
29

Ukončení nájmu pozemku pod stavbou, zveřejnění záměru na pronájem části pozemku st. p.č.
6042, k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „Korýtko“

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení nájmu pozemku pod stavbou st.p.č. 6042 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 dnem
21.5.2013 dle Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/101/13/Ulr ze dne 25.4.2013 čl.VIII., bod 1. písm. c)
 nájemkyni paní J. S.,  bytem Sokolská třída  2442/40, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00  v souladu s
kupní smlouvou ze dne 21.5.2013
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku pod stavbou st.p.č. 6042 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17
m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava
– Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, jako zastavěné plochy na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou.

about:blank
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3907/78  
30

Úprava smlouvy o nájmu nemovitisti v  k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.  Prošinova

Rada městského obvodu

souhlasí

s úpravou Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/55/12/Ulr.  ze dne 23.2.2012, uzavřené s Bytovým
družstvem Prošinova 7, IČ: 27836223, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Prošinova 1597/7,  za účelem zřízení a
užívání parkovacích stání na části pozemku p.p.č. p.p.č. 654/10 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Prošinova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, a
to  v čl. VIII., odst. 1 písm. d)  prodloužit termín na dobu " do 31.5.2014"
rozhodla

uzavřít dotatek k uvedené smluvě o nájmu nemovitosti

3908/78  
31

Výkup pozemků  p.p.č. 462/10 zahrada-zemědělský půdní fond o výměře 385 m2 a p.p.č. 467/1
zahrada-zemědělský půdní fond o výměře 619 m2, k.ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků

Rada městského obvodu

souhlasí

s výkupem pozemků p.p.č.462/10, zahrada o výměře 385 m2 a p.p.č. 467/1, zahrada-zemědělský půdní
fond o výměře 619 m2, k.ú. Hrabůvka, od současných vlasníků nemovitostí  Mgr. D. M., D. S., Ing. L. M. a
I. M. dle důvodové zprávy.
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy po provedeném výkupu o svěření  těchto pozemků do správy městského
obvodu Ostrava - Jih

3909/78  
32

Výpůjčka pozemku p.č. 226/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú.Hrabůvka, ul. Velflíkova
1,3,5, Edisonova 11, Slezská 10,14 a Jubilejní 20, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit pozemek p.p.č. 226/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1310 m2 ul. Velflíkova 1,3,5,
Edisonova 11, Slezská 10,14 a Jubilejní 20, v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému
obvodu Ostrava – Jih, vypůjčitelům :R.N.,  bytem Velflíkova 1, Ostrava - Hrabůvka,D. S.,  bytem Velflíkova
1, Ostrava - Hrabůvka,M. U.,  bytem Velflíkova 1, Ostrava - Hrabůvka,V. V.,  bytem Velflíkova 1, Ostrava –
Hrabůvka,J.D.,  bytem Velflíkova 3, Ostrava - Hrabůvka,O.  F.,  bytem Velflíkova 3, Ostrava - Hrabůvka,E.
M.,  bytem Velflíkova 3, Ostrava - Hrabůvka,Z.  P.  bytem Velflíkova 3, Ostrava - Hrabůvka,O.S.,  bytem
Velflíkova 3, Ostrava - Hrabůvka,L. Š.,  bytem Velflíkova 3, Ostrava - Hrabůvka,V. Š.,  bytem Velflíkova 3,
Ostrava - Hrabůvka,P. V.,  bytem Velflíkova 3, Ostrava – Hrabůvka,A. H.,  bytem Velflíkova 5, Ostrava –
Hrabůvka,D. R.l,  bytem Velflíkova 5, Ostrava – Hrabůvka,J. S.,  bytem Velflíkova 5, Ostrava –
Hrabůvka,O. U.,  bytem Velflíkova 5, Ostrava – Hrabůvka,B. F.,  bytem Edisonova  18, Ostrava –
Hrabůvka,D. G.,  bytem Edisonova  18, Ostrava – Hrabůvka,P.H.,  bytem Edisonova  18, Ostrava –
Hrabůvka,A. H.,  bytem Edisonova  18, Ostrava – Hrabůvka.E. T.,  bytem Edisonova  18, Ostrava –
Hrabůvka,V. J.,  bytem Slezská 10, Ostrava – Hrabůvka,H. L.,  bytem Slezská 10, Ostrava – Hrabůvka,Z.
M.,  bytem Slezská 10, Ostrava – Hrabůvka,J. I.,  bytem Slezská 14, Ostrava – Hrabůvka,T.M.,  bytem
Slezská 14, Ostrava – Hrabůvka,M. N.,  bytem Slezská 14, Ostrava – Hrabůvka,D. J., ,  bytem Jubilejní 20,
Ostrava – Hrabůvka,   za účelem vytvoření klidové zóny na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou a
za podmínek dle upravené důvodové zprávy.

3910/78  
33

Záměr na prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Staňkova 6,
Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 754 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 234 m²,
pozemek zastavěn domem v cizím vlastnictví č. pop. 237, na ulici Staňkova č. or. 6, v  k. ú. Výškovice u
Ostravy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 754  - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 234 m² v k. ú. Výškovice u Ostravy

3911/78  
34

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická  ( č. 32 )

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. 32 pro osobní motorové vozidlo, na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou

3912/78  
35

Záměr na výpůjčku prostor v podchodu u zastávky MHD Antonína Poledníka a části pozemku
parc. č. 101/38 v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

about:blank
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rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku
1) prostor v podchodu u zastávky MHD Antonína Poledníka v Ostravě-Dubině o celkové ploše max. 92 m2 za
účelem pořádání charitativních burz oblečení,
2) části pozemku parc. č. 101/38 v k.ú. Dubina u Ostravy o celkové výměře 15 m2 za účelem užívání pro
doprovodné kulturní akce při pořádání charitativních burz oblečení.

3913/78  
36

Zrušení usnesení  a  zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Oráčova

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení  č. 3092/61 ze dne 13.12.2012
souhlasí

zveřejnit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 433/54 ostatní plocha, jiná plocha (vzniklý rozdělením
pozemku p.p.č. 433/4 na základě geometrického plánu č. 1294-92/2013 ze dne 24.5.2013) o velikosti 43 m2
a části pozemku p.p.č. 982/3 ostatní plocha, jiná plocha ( vzniklý  rozdělením pozemku p.p.č. 982 na
základě geometrického plánu č. 1294-92/2013 ze dne 24.5.2013) o velikosti 44 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Oráčova , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem  
užívání  plochy pro zřízení venkovního výtahu k budově na parc. č. st. 2198, a za účelem výstavby
okrasných jehličnatých stromků jako pohledovou a zvukovou bariéru od komunikace
doporučuje

zastupitelstvu zrušit usnesení  č.  0425/14 ze dne 14.2.2013
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje dotčených pozemků a požádat
Zastupitelstvo Města Ostravy o rozhodnutí ve věci prodeje dotčených pozemků.

3914/78  
37

Zveřejnění záměru na prodej a pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku st.p.č. 1691/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  120
m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví  k užívaným nemovitostiem

a
doporučuje

zastupitestvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje části pozemku  části pozemku
st.p.č. 1691/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  120 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení
vlastnictví  k užívaným nemovitostiem a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci
zveřejnění záměru na prodej dotčeného pozemku

3915/78  
38

Zveřejnění záměru na prodej částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej částí pozemků parc.č. 1101/2 ostatní plocha plocha-ostatní komunikace a
parc.č. 1107 ostatní plocha-jiná plocha, oddělené geometrickým plánem č. 936-81/2012 ze dne 10.5.2013, s
novým označením jako pozemek parc.č. 1101/4 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 38 m2, v k.ú.
 Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřených Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k nemovitostem ve vlastnictví žadatele – rozšíření vjezdu k
zrekonstruovanému RD

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zveřejnit záměr prodeje výše uvedených částí pozemků, v k.ú. Výškovice
u Ostravy, ul. Jičínská, za podmínky předchozího souhlasu rady města

3916/78  
39

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku  p.p.č. 270/25 ( č. 84 ) v k.ú.Hrabůvka, ul.
Provaznická

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Provaznická,  v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava
– Jih, za účelem  užívání  parkovacího stání č. 84 pro osobní motorové vozidlo, na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou

3917/78  
40

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku  p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická
(č.22)

Rada městského obvodu

about:blank
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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. 22 pro osobní motorové vozidlo, na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou

3918/78  
41

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 241/16  ostatní plocha, zeleň v
k.ú.Hrabůvka, ul. JubilejníxZávodní - variantní řešení

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 241/16 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Jubilejní x Závodní , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem sezónní předzahrádky u cukrárny.

3919/78  
42

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 243/19 v k.ú.Hrabůvka, ul. Jubilejní

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 243/19 ostatní plocha, zeleň, o výměře 2x3,2 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Jubilejní,  v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava -
Jih, za účelem  vybudování balkónů k obytnému domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3920/78  
43

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 270/ 25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická (
č. 78 )

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. 78, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

3921/78  
44

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická
(č. 79 )

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. 79, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

3922/78  
45

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.  V. Jiříkovského

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 71/57 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 9
m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiříkovského, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem provozování novinového stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

3923/78  
46

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  ( č.24 )

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. 24, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

3924/78  
47

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. 2521, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
2)pozemek parc.č.st. 2955/1, zast. pl. o výměře 226 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 2601/37724,tzn.
9,59 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
3)Pozemek parc.č.st. 4074, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná -Pavlovova.

about:blank
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3925/78  
48

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x 2,5 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Averinova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem instalace balkonů na obytném domě,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

3926/78  
49

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x 6 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem instalace závěsných lodžií na obytném domě,  na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

3927/78  
50

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit

a) záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6028/1 zastavěná plocha o výměře 3  m2  v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita „Korýtko“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava –
Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

b) záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6034/1 zastavěná plocha o výměře 16  m2  v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita „Korýtko“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava –
Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

c) záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6036/1 zastavěná plocha o výměře 7  m2  v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita „Korýtko“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava –
Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

3928/78  
51

Žádost o změnu Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Rada městského obvodu

projednala

žádost o rozšíření prodejní doby v restauračních zahrádkách na území obvodu podle Nařízení města č.
1/2013, kterým se vydává Tržní řád.
souhlasí

s navrženou změnou v Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád, a to úpravou prodejní doby v
restauračních zahrádkách v obvodě do 22.00 hodin dle důvodové zprávy.
pověřuje

Bc. Drahomíru Hanzelkovou, vedoucí odboru majetkového postoupením této žádosti Živnostenskému
odboru Magistrátu města Ostravy k projednání v Zastupitelstvu města Ostravy.

3929/78  
52

Instalace antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu k umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na
stávající stožáry STA, instalované na střechách obytných domů ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, společnosti TELMEDIA s.r.o., se sídlem Teplého 2688, Pardubice, za  úhradu
 100,-Kč/měs/dům bez DPH po dobu 5-let a úhradu za spotřebu elektrické energie ve výši 250,-Kč/měs/dům
bez DPH.

3930/78  
53

Odpis nedobytné pohledávky

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání nedobytné pohledávky po dlužníku v domovním a bytovém fondu:
- p. L.S. a pí B. S., za pronájem bytu na ul. Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh,  ve výši 6.223 Kč s
příslušenstvím za vyúčtování služeb za rok 1998 a ve výši 500 Kč  za náklady řízení, dle důvodové zprávy

3931/78  
54

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

about:blank
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rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- pí N. Ch., za pronájem bytu na ul. Petrušova 2764/16, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1.826 Kč s příslušenstvím
za neodplatek vyúčtování služeb za rok 2012,
- p. M. T., za pronájem bytu na ul. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, ve výši 373 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2012,
dle důvodové zprávy

3932/78  
55

Odpis pohledávky po zemřelém

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:
- p. L. V., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1737/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 21.124 Kč s příslušenstvím
za nájemné,  ve výši 723 Kč s příslušenstvím za vyúčtování služeb za rok 2007 a ve výši 1.540 Kč za náklady
řízení, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

3933/78  
56

Podání výpovědi, zaslání výstrahy, zánik nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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. Milanu Knapovi, dle důvodové zprávy

T. D., nar. 26.03.1979, V. Košaře 1, č. b. 5
H. D., nar. 07.10.1985, Zlepšovatelů 24, č. b. 4
J. M., nar. 15.01.1955, Jubilejní 8, č. b. 2

II.

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 JUDr. Milanu
Knapovi, dle důvodové zprávy

H. D., nar. 25.06.1973, F. Formana 28, č. b. 18

III.

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

1) Yvetě Dvořákové

S.L., nar. 17.12.1962, Karpatská 20, č. b. 1
V. J., nar. 25.08.1980, Jugoslávská 26 a Vaculíková Lucie, nar. 13.10.1983, Jugoslávská 26, č. b. 28

2) JUDr. Milanu Knapovi

D. J., nar. 01.07.1974, Čujkovova 29, č. b. 95
H. P., nar.  09.04.1966, F. Formana 32, č. b. 16
K. H., nar. 06.11.1958, Kischova 12, č. b. 1
Š. P., nar. 28.04.1982, Jubilejní 60 a Štěpánková Kamila, nar. 09.08.1979, Jubilejní 60, č. b. 1
B. M., nar. 23.08.1986, V. Košaře 4, č. b. 23

3934/78  
57

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I. prominout poplatky z prodlení:
- pí M. K., za byt na ul. Dr. Šavrdy 3022/11, Ostrava-Bělský Les, ve výši 100% z částky 809 Kč,
- p. M. V., za byt na ul. Jubilejní 494/65, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 60% z částky 6.000 Kč, tj. 3.600 Kč,
- pí Y. G., za byt na ul Vl. Vlasákové 962/15, Ostrava-Bělský Les, ve výši 95% z částky 9.099,50 Kč, tj.
8.644 Kč,
- pí M..O., za byt na ul. Vaňkova 1012/50, Ostrava-Bělský Les, ve výši 60% z částky 14.951 Kč, tj. 8.970 Kč,
- p. M. Ž., za byt na ul. Slezská 402/11, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100% z částky 1.214 Kč,
- pí E. M., za byt na ul. Plzeňská 2619/10, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100% z částky 2.495 Kč,

II. neprominout poplatek z prodlení:
- pí R. B., za byt na ul. P. Lumumby 2596/3, Ostrava-Zábřeh, ve výši 9.953 Kč,
dle důvodové zprávy
schvaluje

about:blank
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v případech, kdy by byla při prominutí poplatku z prodlení ve výši 95% zůstatková částka nižší než 500 Kč,
aby příslušný odbor předkládal návrh na prominutí poplatku z prodlení v plné výši

3935/78  
58

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Výškovická 157, 0+1, standard, č. b. 7
J. L., nar. 18.07.1958, Výškovická 172

Petruškova 16, 0+1, standard, č. b. 25
H. L., nar. 16.08.1944, nám. Družby 1211/5, Ostrava-Poruba

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 25
DiS. P. L., nar. 20.03.1980, nám. Gen. Svobody 25

B. Václavka 3, 1+4, standard, č. b. 2
Š.R., nar. 15.11.1986, Kašparova 14

V. Košaře 1, 1+3, standard, č. b. 47
V. K., nar. 07.04.1979, Mjr. Nováka 39 a V. P., nar. 23.03.1977, Hliněná 5, Ostrava-Stará Bělá

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 51
P. J., nar. 30.07.1993, Horní 8

P. Lumumby 10, 1+2, standard, č. b. 12
O. M., nar. 25.06.1953, Lumírova 50 a Okošová Jana, nar. 04.01.1956, Lumírova 50

V. Jiřikovského 37, 1+2, standard, č. b. 16
Š. A., nar. 26.9.1958, Horní 3

Edisonova 11, 1+1, standard, č. b. 2
K. J., nar. 24.02.1953, Dr. Martínka 1

2) nevybrat na pronájem bytu v domě na ul. Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 3, žádného z uchazečů
zveřejněného výběrového řízení za smluvní nájemné a pronájem bytu  formou "výběrového řízení za
smluvní nájemné" znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy
rozhodla

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

II.

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

Zlepšovatelů 32, 1+2, standard,  č. b. 4
H. J., nar. 18.04.1945, Václavovická 1786, Šenov a H. H., nar. 31.12.1951, Václavovická 1786, Šenov

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 5
S.P., nar. 27.10.1968, V Zahradách 135, Ostrava-Poruba

P. Lumumby 22, 1+3, standard, č. b. 3
R. J., nar. 25.02.1978, Jirská 7, Ostrava-Moravská Ostrava

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 55
S. P., nar. 09.09.1965, Výškovická 174

2) nevybrat na pronájem bytu v domě na ul. P. Lumumby 2, 1+3, standard, č. b. 12, žádného z uchazečů
zveřejněného "výběrového řízení na pronájem bytu na základě uzavření dohody o přistoupení k dluhu" (nebo
jeho části) a pronájem bytu formou "výběrového řízení na základě uzavření dohody o přistoupení k dluhu"
(nebo jeho části) znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy

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

S. P., nar. 27.10.1968, Hasičská 1, č. b. 18
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

III.

about:blank
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o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné v rámci nízkonákladového bydlení na dobu
určitou, dle důvodové zprávy

Dr. Šavrdy 17, 0+2, standard, č. b. 1
Š. L., nar. 06.11.1981, V. Jiřikovského 29
rozhodla

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

3936/78  
59

Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 28, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu 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 panu R. V., trvalý pobyt Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 73186996 za účelem zřízení prodejny
rybářských nástrah a návnad  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s výší nájemného 700,-
Kč/m2/rok

II. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o právu provést stavbu s p. Vrábelem dle důvodové
zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o právu
provést stavbu

3937/78  
60

Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby v obytném domě  v majetku Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih:

- "Bytové družstvo Výškovická 174" v obytném domě č. pop. 484 na ul. Výškovická 174 v Ostravě-
Výškovicích.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající právnické osoby v souvislosti s privatizací
obytného domu Výškovická 174/484.

3938/78  
61

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

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. R., nar. 02.08.1970, Volgogradská 165, č. b. 11
C. P., nar. 13.04.1984, Jubilejní 32, č. b. 2
F. J., nar. 03.01.1976, Františka Formana 49, č. b. 16
M. M., nar. 04.02.1962, Plzeňská 8, č. b. 82
S. E., nar. 23.01.1978, Tarnavova 8, č. b. 13
S. H., nar. 15.03.1973, Výškovická 151, č. b. 55
S. A., nar. 30.07.1974, Mládeže 12, č. b. 2
S. L., nar. 13.01.1947, Horymírova 123, č. b. 64
T. R., nar. 02.11.1987, Pavlovova 71, č. b. 29
V. P., nar. 05.10.1975, Volgogradská 159, č. b. 2
Z. I., nar. 15.05.1976, Horymírova 4, č. b. 51

3939/78  
62

Výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu na ul. Na Mýtě 10

Rada městského obvodu

rozhodla

o podání výpovědi z nájmu nebytových prostor v objektu na ul. Na Mýtě 10, společnosti Restaurace na Mýtě
s.r.o., IČ: 29453615, se sídlem Kotkova 271/6, Ostrava-Vítkovice, dle důvodové zprávy
rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Na Mýtě 10 v Ostravě- Hrabůvce, o
výměře 120,68 m2, bez stanovení minimální výše nájemného, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou a bez určení účelu užívání, vyjma restaurační a pohostinské činnosti

3940/78  
63

Zajištění náhradního bytu, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování, uzavření smlouvy k
nájmu bytu

Rada městského obvodu

about:blank
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rozhodla

I.

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

Edisonova 25, 1+2, standard, č. b. 7
L. D., nar. 12.02.1953, Edisonova 19

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

L. D., nar. 12.02.1953, Edisonova 19, č. b. 1

II.

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

Jugoslávská 20, 1+2, standard, č. bytu 4
K. Š., nar. 03.07.1964, Markova 16

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

K. Š., nar. 03.07.1964, Markova 16, č. b. 14

III.

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

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 2
Š. J., nar. 10.08.1936, Pavlovova 71 a Šimková Emilia, nar. 05.08.1936, Pavlovova 71

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

Š. J., nar. 10.08.1936, Pavlovova 71 a Šimková Emilia, nar. 05.08.1936, Pavlovova 71, č. b. 17

IV.

o uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou v ubytovně na ul. Hasičská 366/3 v Ostravě Hrabůvce, dle
důvodové zprávy

místnost č. 11 - P. J., nar. 08.01.1960, Čujkovova 38
místnost č. 14 - P. K., nar. 21.12.1944, Horní 3
místnost č. 16 - Š. V., nar. 05.02.1959, Horní 3
místnost č. 13 - Š. Y., nar. 31.10.1965, Horní 3

V.

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

Edisonova 25, 1+2, standard, č. b. 4
B. T., nar. 31.08.1982, Edisonova 25

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

B.T., nar. 31.08.1982, V. Vlasákové 4, č. b. 8

VI.

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

Čujkovova 17, 1+3, standard, č. b. 2
T. J., nar. 06.06.1982, Čujkovova 17

3941/78  
64

Zveřejnění záměru na  pronájem části střechy obytného domu B. Václavka 1018/1,
Ostrava.Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

dle § 39 zákona 128 Sb.,o obcích, v platném znění zveřejnit záměr na pronájem části střechy obytného
domu  B. Václavka 1018/1, Ostrava- Bělský Les,  na dobu  určitou 5 let za účelem umístění technologického
zařízení a anténního systému pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů za výši úhrady  75 000
Kč/rok bez DPH dle důvodové zprávy.

about:blank
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3942/78  
65

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 14.01.2008 uzavřené na dobu neurčitou na pronájem
nebytového prostoru o velikosti 49,58 m2 v obytném domě na ul. Volgogradská 2413/88 v Ostravě-Zábřehu
s účelem provozování kanceláře a s výší nájemného 509,50 Kč/m2/rok, a to z důvodu změny nájemce ze
společnosti ACCONT Finance, s.r.o., IČ: 25397966 se sídlem Volgogradská 2413/88, 700 30 Ostrava-Zábřeh
na společnost ACCONT Consulting, s.r.o., IČ: 29389101 se sídlem Na Výspě 643/2, 700 30 Ostrava-
Výškovice dle důvodové zprávy

3943/78  
66

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v Ostravě-
Výškovicích

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy uzavřené dne 25.04.2006 na pronájem nebytového prostoru o
výměře 1150,91 m2 v objektu na ul. Charvátská 734/10 v Ostravě-Výškovicích,  na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 6 měsíců, s výší nájemného 148,41 Kč/m2/rok, za účelem provozování veřejného
sportovního centra, a to z důvodu změny nájemce z právnické osoby CDU SPORT s.r. o, IČ: 25844288, se
sídlem Charvátská 734/10, Ostrava-Výškovice na tělovýchovnou organizaci - občanské sdružení CDU SPORT
- VOLNÝ ČAS o.s., IČ: 22675256, se sídlem ul. Opavská 775/89, Ostrava-Poruba a změny doby nájmu dle
důvodové zprávy

3944/78  
67

Žádost o revokaci usnesení rady městského obvodu č. 3574/71 ze dne 25.04.2013

Rada městského obvodu

trvá

I.
na svém předchozím usnesení č. 3574/71 ze dne 25.04.2013, kterým rozhodla o neprodloužení práva k
nájmu bytu č. 16, 1+1, standard, v domě na ul. Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh, panu J. P., nar. 10.04.1993,
Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh

II.
na vyklizení bytu č. 16, 1+1, standard, v domě na ul. Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh.

3945/78  
68

Žádost o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu, dle důvodové zprávy

M. K., nar. 24.02.1984
Abramovova 20, Ostrava-Zábřeh

M. S., nar. 11.11.1960
Přemyslovců 44, Ostrava-Mariánské Hory

3946/78  
69

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. bytu 52
K. R., nar. 17.11.1974, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh

Jubilejní 51, 1+3, standard, č. bytu 4
Ing. K. Š., nar. 29.03.1980, Jubilejní 30, Ostrava-Hrabůvka

3947/78  
70

Stavební úpravy podchodu Savarin, ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka - úpravy stávající
projektové dokumentace

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu již dokončené projektové dokumentace na investiční akci „Stavební úpravy podchodu Savarin, ul. Dr.
Martínka, Ostrava-Hrabůvka“ dle důvodové zprávy
rozhodla

o zadání veřejné zakázky “Stavební úpravy podchodu Savarin, ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka - úpravy
stávající projektové dokumentace“ firmě VS projekt s.r.o. za cenu 150 100,-Kč bez DPH ( za cenu 181 621,-
Kč včetně DPH) s lhůtou realizace do 22.8.2013
ukládá

about:blank
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Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
Připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci zakázky „Stavební úpravy podchodu
Savarin, ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka - úpravy stávající projektové dokumentace“
Termín: 18. 07. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy podchodu Savarin, ul. Dr. Martínka, Ostrava-
Hrabůvka - úpravy stávající projektové dokumentace“  a předat k podpisu starostovi Městského obvodu
Ostrava-Jih
Termín: 25. 07. 2013

3948/78  
71P

Zateplení domu Jugoslávská 20, včetně opravy lodžií - dodatek č.2

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/26/12 na realizaci veřejné
zakázky VZ 20.12 k provedení stavebních prací pro stavbu "Zateplení domu Jugoslávská 20, včetně opravy
lodžií", kterým se snižuje cena díla o 33 100,00 Kč bez DPH, se zhotovitelem MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem
Úlehlova 298/18, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
zpracovat návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/26/12 a tento předložit odboru právnímu ke
kontrole
Termín: 15. 07. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zkontrolovat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/26/12 a tento předložit k podpisu starostovi Městského
obvodu Ostrava-Jih
Termín: 18. 07. 2013

3949/78  
72P

Předběžné oznámení  ( dle ust.  § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění a části III. Zásad) - „Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-“

Rada městského obvodu

rozhodla

o předběžném oznámení  k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 33.13 „Zateplení a výměna
oken ZŠ Srbská, Ostrava-“ dle ust.  § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky  „Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-“ VZ 33.13, dle ust. § 156
 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle předloženého
návrhu
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené  se zveřejněním předběžného oznámení VZ 33.13
Termín: 31. 07. 2013

3950/78  
73P

Předběžné oznámení stavby ( dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - „Nájemní bytový dům s 25% bytů pro zdravotně postižené,
užívající invalidní vozík“

Rada městského obvodu

rozhodla

o předběžném oznámení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 35.13  „Nájemní bytový dům
s 25% bytů pro zdravotně postižené, užívající invalidní vozík“ dle ust.  § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění
schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky  „Nájemní bytový dům s 25% bytů pro zdravotně postižené, užívající invalidní
vozík“ VZ 33.13, dle ust. § 156  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, v rozsahu dle předloženého návrhu
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené  se zveřejněním předběžného oznámení VZ 35.13
Termín: 31. 07. 2013

3951/78  
74P

Přehled o udělených smluvních pokutách za II. čtvrtletí roku 2013 odborem investičním

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o udělených smluvních pokutách za II. čtvrtletí roku 2013 odborem investičním

3952/78  
75P

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

Rada městského obvodu

about:blank
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bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za I. čtvrtletí roku 2013 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2013 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 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

3953/78  
76P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
II. čtvrtletí roku 2013 ZŠ a MŠ O.-Zábřeh, Březinova 52, p.o. a za I. pololetí roku 2013 oddělení
školství a kultury

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za II. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace, a
- za I. pololetí roku 2013 oddělení školství a kultury,
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

3954/78  
77P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
II. čtvrtletí roku 2013 ZŠ O.-Hrabůvka, Klegova 27, p.o.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za II. čtvrtletí roku 2013 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, 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

3955/78  
78P

Variantní řešení - významná VZ dle § 16a odst. b) zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a
části III. Zásad) - Zimní údržba místn. komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na
území MObv O.-Jih v letech 2014 - 2018 vč. čištění MK

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k významné veřejné zakázce na poskytnutí služeb VZ 36.13 „Zimní
údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území Městského obvodu Ostrava-Jih v
letech 2014 - 2018 vč. čištění MK“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
a to:

prostřednictvím organizátora, osoby zastupující zadavatele dle § 151 zákona, vzešlého ze soutěže s
podmínkou oslovení pěti firem a

s rozdělením této významné nadlimitní veřejné zakázky na 6 lokalit (dílčích částí)
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 36.13
Termín: 31. 07. 2013

3956/78  
80P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 32.13 na poskytnutí služeb "REGENERACE
PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro
uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, a dle
platných Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu s úpravou v kvalifikační a zadávací dokumentaci
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

about:blank
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3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

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

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

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 32.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 10. 2013

3957/78  
81P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a
části III. Zásad) - “Stavební úpravy objektu PO41“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 27.13 na provedení stavebních prací
“Stavební úpravy objektu PO41“ dle  ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík,  odbor investiční
3. Bc. 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
6. 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. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
6. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytový a ostatního hospodářství
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 27.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 09. 2013

3958/78  
82P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Výměna oken a výměna ležatých
rozvodů SV, TUV a UT objektu na ul. Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu
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rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 38.13 na provedení stavebních prací
"Výměna oken a výměna ležatých rozvodů SV, TUV a UT objektu na ul. Tlapákova 1296/11, Ostrava-
Hrabůvka" 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 s úpravou ve
smlouvě o dílo
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
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. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

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. Ivana Chlumecká, 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 38.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na jednotlivou dílčí část této podlimitní veřejné zakázky
Termín: 30. 11. 2013

3959/78  
83P

Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
znění a oddílu 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

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu VZ 21.13 projekty a energetické audity „Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, u ZŠ A. Kučery a u
ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka“ o vyloučení uchazeče:
- Master Design s.r.o., se sídlem Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1, pobočka 28. října 86, 702 00 Moravská
Ostrava, IČ: 28631447, a
- Ing. Jiří Fidler, s místem podnikání Želazného 734/8, 712 00 Ostrava-Muglinov, provoz. Hladnovská 11,
710 00 Slezská Ostrava, IČ: 65488415,
z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem wamp in, s.r.o., se sídlem Slavníkovců 449/15a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
IČ: 25358928, za nabídkovou cenu:
Kč 390.000,00 bez DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Elena Čimburová, s místem podnikání Mariánskohorská 2787/3,
702 00 Moravská Ostrava, IČ: 40325211, za nabídkovou cenu:
Kč 410.000,00 bez DPH
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu - projekty a energetické audity
„Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, u ZŠ A. Kučery a u ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 02. 08. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu - projekty a
energetické audity „Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, u ZŠ A. Kučery a u ZŠ Krestova, Ostrava-
Hrabůvka“ a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 09. 08. 2013
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3960/78  
84P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) - “Provedení sanačních omítek sklepních prostor Čujkovova 1715/23 a
1737/32, Ostrava-Zábřeh”

Rada městského obvodu

vylučuje

Uchazeče č. 2 EUROprojekt build and technology s. r. o. se sídlem  Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 52/551,
PSČ 700 30, IČ 26843226
Uchazeče č. 3 MeŠ - STAVBY s.r.o.  se sídlem  Paskov, Kirilovova 628, PSČ 739 21, IČ 278 33 828
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu VZ 30.13   “Provedení sanačních omítek sklepních prostor Čujkovova 1715/23 a 1737/32, Ostrava-
Zábřeh” o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
s vybraným uchazečem Ing. Miroslav Pytel  - MIROP  s místem podnikání  Ostrava, Mariánské Hory a
Hulváky, Slavníkovců 470/13a , IČ 18110592      
za nabídkovou cenu  1 177 288  Kč bez DPH / 28 dnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu “Provedení sanačních omítek sklepních
prostor Čujkovova 1715/23 a 1737/32, Ostrava-Zábřeh”
Termín: 19. 07. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu “Provedení
sanačních omítek sklepních prostor  Čujkovova 1715/23 a 1737/32, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu
Termín: 31. 07. 2013

3961/78  
OR

Poděkování za činnost jednotky SDH obce

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci starosty Mgr. Karla Sibinského o dopise plk. Ing. Zdeňka Nytry, Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, týkající se poděkování hasičům JSDHO za vysoké osobní nasazení a profesionální
zvládnutí záchranných prací, při bleskové povodni v katastru města Studénka

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

79P Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5,
Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče P R O W A L L s.r.o., se sídlem U Sýpky 23/301, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ:
25366858, 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 19.13 na provedení stavebních
prací  "Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les" 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 7.998.124,00 bez DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČ:
26807947, za nabídkovou cenu:
Kč 9.171.185,00 bez DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem BYSTROŇ group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz,
IČ: 27800466, za nabídkovou cenu:
Kč 9.686.945,00 bez DPH
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 19.13
Termín: 31. 10. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Komplexní
zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les"
Termín: 23. 08. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Komplexní
zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les" a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 30. 08. 2013

about:blank
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