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Přehled usnesení 80. schůze Rady městského obvodu, ze dne 1. 8. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3964/80 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3965/80 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3966/80 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3967/80 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3968/80 5. Aktualizace pojistných smluv s Českou podnikatelskou pojišťovnou,a.s. (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3969/80 6. Náhrada škody (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3970/80 7. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3971/80 8. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3972/80 9. Postoupení pohledávek příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3973/80 10. Postoupení pohledávky (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3974/80 11. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3975/80 12. Souhlas s realizací investiční akce oddělením školství a kultury (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3976/80 13. Souhrnná zpráva o stavu zpracování Výročních zpráv o činnosti příspěvkových organizací základních a
mateřských škol a KZOJ zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3977/80 14. Výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3978/80 15. Aktualizace Přílohy č.2 Zřizovací listiny MSOJ k 30.6.2013 (František Dehner, místostarosta)

3979/80 16. Pronájem volného místa v krytém stání (František Dehner, místostarosta)

3980/80 17. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3981/80 18. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky "Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky
zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace v roce 2014. (František Dehner,
místostarosta)

3982/80 19. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

3983/80 20. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

3984/80 21. Pronájem části nebytových prostor v objektu na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

3985/80 22. Pronájem nebytových prostor v objektu na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

3986/80 23. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN)
(František Dehner, místostarosta)

3987/80 24. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby (František Dehner, místostarosta)

3988/80 25. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (František Dehner, místostarosta)

3989/80 26. Zánik nájmu bytu dohodou, podání výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší, pronájem bytu (František
Dehner, místostarosta)

3990/80 27. Zřízení věcného břemene v obytném domě v majetku Statutárního města Ostravy - Městského obvodu
Ostrava-Jih (František Dehner, místostarosta)

3991/80 28. Zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Plzeňská 8, O.-Zábřeh
(František Dehner, místostarosta)

3992/80 29. Žádost o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

3993/80 30. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (František Dehner, místostarosta)

3994/80 31. Žádosti o uzavření nájemní smlouvy po zániku práva k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

3995/80 32. Odpis pohledávek (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3996/80 33. Prodej ½ garáže na ulici Erbenova v Ostravě-Vítkovicích (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3997/80 34. Prodej zastavěného pozemku vlastníkovi domu na ul. Svornosti 12, Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3998/80 35. Prominutí navýšení ceny nájemného o míru inflace za rok 2013 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3999/80 36. Pronájem části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka,ul.  Oráčova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4000/80 37. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú,.Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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4001/80 38. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou , ul. Pavlovova x Rudná - variantní návrh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4002/80 39. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4003/80 40. Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, „Cyklistická stezka Proskovická,
Blanická“ (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4004/80 41. Souhlas s PD, Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4005/80 42. Souhlas s podnájmem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4006/80 43. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh
nad Odrou,  ul. Zimmlerova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4007/80 44. Ukončení nájmu pozemku pod stavbou, zveřejnění záměru na pronájem části pozemku st. p.č. 5011, k.ú.
Zábřeh nad Odrou , lokalita „ ODRA“ (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4008/80 45. Výpůjčka pozemků  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4009/80 46. Záměr na prodej nemovitostí na ulici Úlehlova 4/239, Ostrava – Hrabůvka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4010/80 47. Záměr na prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova 25, Ostrava-
Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4011/80 48. Zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Hrabůvka,  lok. halda Hrabůvka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4012/80 49. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4013/80 50. Zveřejnění záměru na výpůjčku hřiště u ZŠ na ulici Fr. Formana, Ostrava-Dubina (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4014/80 51. Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ( č. 31 ) v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy, svěřeno Městskému obvod Ostrava - Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4015/80 52. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4016/80 53. Výkup spoluvlastnických podílů obytného domu na ul. Hasičská 3, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4017/80 54. Odpisy pohledávek s příslušenstvím (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4018/80 55. Odpisy pohledávek s příslušenstvím (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4019/80 56. Prominutí poplatku z prodlení (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4020/80 57. Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4021/80 58. Pravidla pro evidenci, vymáhání a odpis pohledávek (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4022/80 59P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
a části III. Zásad) - Stavební úpravy podchodu „Savarin“ ul. Dr. Martínka, Ostrava - Hrabůvka (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4023/80 60P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 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)

4024/80 61P. Podmínky výzvy (§ 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ, v plat. znění a odd. B části II. Zásad) -„Rekonstrukce
dětského hřiště – Dvůr ul. Zimmlerova p.č. 287/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4025/80 62P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb.,) - „Zajištění výuky cizích jazyků (anglického,
německého) a znakové řeči III. stupně pro zaměstnance Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4026/80 63P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění
a odd. B části II. Zásad) - Rekonstrukce sociálního zařízení obřadní síně Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4027/80 64P. 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, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4028/80 65P. Revokace části usn.č. 3955/78 z 11. 7. 2013 - významná VZ dle § 16a odst. b) zák.č. 137/2006 Sb., o VZ 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)

4029/80 67P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Výměna oken bytového domu Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4030/80 68P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění „Oprava a zateplení stropu nad 2.N.P. v objektu Hulvácká  384/1, Ostrava-
Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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4031/80 69P. Výzva (služby, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III. Zásad) -
projekt a energetický audit na „Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4032/80 70P. Výzva (služby, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III. Zásad) -
projekt na „Rekonstrukci víceúčelové budovy se sociálním a technickým zázemím (na pozemku parc. č.
3491), Ostrava-Jih“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4033/80 71P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - Výměna oken a meziokenních vložek v objektu Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4034/80 72P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - "Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava – Zábřeh" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

4035/80 73P. Výzva dle z.č.137/2006 Sb., o VZ  - Oprava chodníku ul. Kosmonautů u ZŠ, oprava chodníku ul.Svornosti
10-24, oprava chodníku ul. Klegova 40-74, oprava chodníku ul. Svornosti 27-35, oprava chodníku ul. U
Hrůbků, oprava chodníku ul. Čujkovova Jih" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

4036/80 OR Odvolání a jmenování člena komunální komise (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4037/80 OR Informace Mgr. Přikrylové a ukládací část tajemníkovi Mgr. Mentlíkovi (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

nepřijato 66P. 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)
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3964/80  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5364, UZ 32133123 o 1 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5364, UZ 32533123 o 2 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5321, UZ 32133123 o 1 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5321, UZ 32533123 o 2 tis. Kč

3965/80  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2122 o 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121 o 300 tis. Kč

3966/80  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5137 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5137 o 20 tis. Kč

- snižují kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6122 o 57 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6122 o 57 tis. Kč

3967/80  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 500 tis. Kč (výsledek hospodaření za rok 2012)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 11 o 500 tis. Kč

3968/80  
5

Aktualizace pojistných smluv s Českou podnikatelskou pojišťovnou,a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě důvodové zprávy o aktualizaci pojistných smluv s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. a to
formou dodatku č. 6 ke smlouvě č. 0012399701 na pojištění majetku Statutárního města Ostravy,
svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, dodatku č. 4 k flotilové smlouvě č. 0012403989 na havarijní
pojištění vozidel a dodatku č. 4 k flotilové smlouvě č. 3105213775 pro pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem motorových vozidel,
zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava - Jih k podpisu dodatků k pojistným smlouvám s
Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.,
ukládá

Ing. Jarmile Rennerové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
připravit návrhy dodatků k aktualizovaným pojistným smlouvám s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.,
ukládá

odboru právnímu
prověřit návrhy dodatků k aktualizovaným pojistným smlouvám s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.
a předložit je k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih.

3969/80  
6

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádostem o finanční odškodnění poškozených p. Š. H. a sl. Š. M.
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3970/80  
7

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 v Ostravě-Hrabůvce dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 21
V. K., bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní 3

Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 35
L. Z., bytem Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 5

3971/80  
8

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených Smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách za období od 1.4.2013 do 30.6.2013

3972/80  
9

Postoupení pohledávek příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s postoupením pohledávky
- Základní školy a mateřské školy  Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace v celkové výši
Kč 8.000,00
- Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace v celkové výši Kč 11.980,00 zřizovateli dle
důvodové zprávy.

3973/80  
10

Postoupení pohledávky

Rada městského obvodu

souhlasí

s postoupením pohledávky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové
organizace zřizovateli v celkové výši Kč 50.784,70 dle důvodové zprávy.
doporučuje

rozhodnout Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih o postoupení pohledávky zřizovateli

3974/80  
11

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 60.000,00 Kč od ArcelorMittal Ostrava a.s. na 6. ročník soutěže "Řemeslo má zlaté
dno"

3975/80  
12

Souhlas s realizací investiční akce oddělením školství a kultury

Rada městského obvodu

souhlasí

s realizací investiční akce "Zateplení fasády MŠ Mozartova 9, Ostrava-Zábřeh" ve výši 659.704,-Kč bez DPH
oddělením školství a kultury dle důvodové zprávy

3976/80  
13

Souhrnná zpráva o stavu zpracování Výročních zpráv o činnosti příspěvkových organizací
základních a mateřských škol a KZOJ zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

projednala

souhrnnou zprávu o stavu zpracování Výročních zpráv o činnosti příspěvkových organizací základních a
mateřských škol a KZOJ  zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih.

3977/80  
14

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

Rada městského obvodu

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

3978/80  
15

Aktualizace Přílohy č.2 Zřizovací listiny MSOJ k 30.6.2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

aktualizaci Přílohy č.2 Zřizovací listiny MSOJ k 30.6.2013
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih ke schválení dle předložené důvodové zprávy.

3979/80  
16

Pronájem volného místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 85, NP na ul. L. Hosáka panu P. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

3980/80  
17

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 09, box č. 23, PP na ul. Výškovická, Ostrava - Výškovice, nájemce paní B. Č.,
- PO 42, box č. 18, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní J. Š.,
- PO 42, box č. 53/1, NP pro jednostopé vozidlo na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan L.
K., 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 pro osobní vozidlo a
400,- Kč měsíčně vč. DPH u volného místa pro jednostopé vozidlo.

3981/80  
18

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky "Veřejná zakázka o sdružených službách
dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace v roce 2014.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

oznámení zadavatele statutárního města Ostravy se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30 o
výběru nejvhodnější nabídky na sdruženou službu dodávky zemního plynu na období od 1.1.2014 do
31.12.2014 pro městský obvod Ostrava - Jih, a výzvu k uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky
zemního plynu s uchazečem pro část I. veřejné zakázky maloodběr (do 630MWh/ročně) EP Energy
Trading,a.s., IČ 27386643, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha, Praha 1, PSČ 110 02.
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství připravit Smlouvu o sdružených
službách dodávky zemního plynu k podpisu starostovi městského obvodu.
Termín do 31.10.2013

3982/80  
19

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

I. s prominutím poplatku z prodlení:
- p. J. Š., za byt na ul. Jubilejní 360/64, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 95% z částky 81.194 Kč, tj. 77.134. Kč,
- pí Ž. L., za byt na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60% z částky 84.493 Kč, tj. 50.695
Kč,
- p. Š. H., za byt na ul. Edisonova 377/15, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 30% z částky 27.065 Kč, tj. 8.119
Kč,
- pí H. V., za byt na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60% z částky 44.436 Kč, tj. 26.661
Kč,

II. s neprominutím poplatku z prodlení:
- p. M. P., za byt na ul. Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, ve výši  95.328 Kč,
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

3983/80  
20

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Mňukova 24, 0+1, standard, č. b. 33
J. Z., DiS., , Markova 16

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 76
T. P., Výškovická 91

V. Košaře 5, 0+1, standard, č. b. 3
V. M.,Horní 3

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 42
T. T., Klimkovická 55, Ostrava-Poruba

Jedličkova 8, 1+1, standard, č. b. 13
S. P., Výškovická 145

Jubilejní 10, 1+2, standard, č. b. 4
P. O., N. Frýda 10

Provaznická 32, 0+2, standard, č. b. 4
D. J., Letecká 26

U Studia 1, 1+3, standard, č. b. 41
V. J., Na Stavech 2, Hať a N. V., Na Stavech 2, Hať

P. Lumumby 3, 1+2, standard, č. b. 15
R. D., Čujkovova 29

P. Lumumby 21, 1+2, standard, č. b. 10
Š. P, Abramovova 16

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 68
K. R., Alšova 7, Ostrava-Poruba

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 76
I. J., Grudova 4, Opava-Kateřinky

Zlepšovatelů 30, 1+2, standard, č. b. 2
Č. J., Veverkova 11

Petruškova 16, 1+3, standard, č. b. 51
K. M., Jičínská 9

2) nevybrat na pronájem bytu v domě na ul. Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 15 a ul. Čujkovova 23,
1+1, standard, č. b. 16,  uchazečku zveřejněného výběrového řízení za smluvní nájemné a pronájem bytu
 formou "výběrového řízení za smluvní nájemné" znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy

3) o zániku nájmu bytu práva k nájmu bytu dohodou na  základě pověření daném starostou SMO, MOb
Ostrava-Jih Mgr. Karlem  Sibinským JUDr. M. K.

P. O., Slezská 11, č. b. 7
rozhodla

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

II.

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

B. Václavka 1, 1+2, standard,  č. b. 10
G. R., V. Jiřikovského 29

F. Formana 32, 0+2, standard, č. b. 2
B. K., F. Formana 29
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.

1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné (po celkové rekonstrukci domu), na dobu
určitou, dle důvodové zprávy

Edisonova 25, 1+2, standard, č. b. 1
Mgr. S. J., M. Bajera 3, Ostrava-Poruba
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Edisonova 25, 1+1, standard, č. b. 2
V. J., J. Kotase 23 a V. E., J. Kotase 23

Edisonova 25, 0+2, standard, č. b. 3  
P. M., Na Čtvrti 9 a P. M., K Náměstí 22, Brušperk

Edisonova 25, 0+2, standard, č. b. 5
L. M., DiS., ., Na Obecní 4

Edisonova 25, 0+2, standard, č. b. 6
H. L., Pavlovova 27

Edisonova 25, 0+2, standard, č. b. 8
H. E., Koblovská 66, Ostrava-Koblov a H. B., Stavbařů 4

Edisonova 25, 0+2, standard, č. b. 9
M. J., Provaznická 9

Edisonova 25, 0+2, standard, č. b. 10
K. J., Jiskřiček 6

Edisonova 25, 0+3, standard, č. b. 11
P. J., Horymírova 4

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

P. J., Horymírova 4, č. b. 46
rozhodla

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

IV.

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

Jubilejní 51, 0+1, standard, č. b. 5
S. E., Jubilejní 62

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

S. E., Jubilejní 62, č. b. 11

3984/80  
21

Pronájem části nebytových prostor v objektu na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části nebytového prostoru, ve spodním vestibulu pod schody o výměře 1m2, v objektu na ul. V
Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh,  za účelem instalace nápojového automatu, na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní lhůtou, s výší nájemného 500 Kč/měsíc bez DPH, společnosti  Automaty Kavamat Vending s. r.
o., IČ: 27807703, se sídlem V Kolonii 42, Košatka, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, s účinností od
01.09.2013

3985/80  
22

Pronájem nebytových prostor v objektu na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu nebytových prostor ve dvoupodlažním pavilonu S1-Z kuchyně s jídelnou a skladovacími
prostory o celkové výměře 589,39 m2 a dvoupodlažním spojovacím krčku KA-A   se schodištěm a sociálním
zázemím o celkové výměře 282,46 m2, občanskému sdružení Cirkus trochu jinak, IČ:22878670, se sídlem
Hlavní 34, 742 85 Vřesina, za účelem využití v oblasti školství a vzdělávání, kultury, volného času a sportu,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájemného 20 Kč/m2/rok za pronájem nebytových
prostor  o výměře 648,13 m2 a 10 Kč/m2/rok  za pronájem skladových prostor o výměře 223,72, s
účinností od 01.09.2013, dle důvodové zprávy

II. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o právu provést stavbu s občanským sdružení Cirkus
trochu jinak
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o
právu provést stavbu
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3986/80  
23

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4kV (NN)

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4kW(NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV - Podmolky, Teplická 874/8, IČ
24729035, PSČ 405 00 na odběrném místě V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr.Karla Sibinského k podpisu smlouvy.

3987/80  
24

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 429/157" v obytném domě č. pop. 429 na ul. Výškovická 157 v Ostravě-
Výškovicích.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající právnické osoby v souvislosti s privatizací
obytného domu Výškovická 429/157.

3988/80  
25

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
 
A. M., Břenkova 7, č. b. 42
B. J., Volgogradská 16, č. b. 12
B. M. a B. M., Rodimcevova 20, č. b. 1
B. J., Abramovova 20, č. b. 3
B. D., Pavlovova 71, č. b. 20
B. N., Volgogradská 159, č. b. 12
E. K., Karpatská 20, č. b. 22
G, M,, Karpatská 20, č. b. 52
H, P,, Volgogradská 149, č. b. 12
H. A., Plzeňská 8, č. b. 62
H. K., U Studia 1, č. b. 14
H. H., Františka Formana 39, č. b. 4
H. J., Odborářská 74, č. b. 19
Ch. P. a Ch. M., Abramovova 18, č. b. 8
J. J. a J. D., Tarnavova 6, č. b. 10
K. P., Slezská 11, č. b. 8
K. R., Volgogradská 20, č. b. 14
K. K., Břenkova 7, č. b. 69
K. I., Abramovova 16, č. b. 3
L. V., Averinova 2, č. b. 3
M. P., Horymírova 4, č. b. 52
M. L., Zlepšovatelů 16, č. b. 5
N. M., Jugoslávská 20, č. b. 17
P. M. a P. D., Abramovova 18, č. b. 5
S. P., Abramovova 18, č. b. 4
Š. I., Petruškova 16, č. b. 42
U. S., Plzeňská 8, č. b. 73
V. L., Čujkovova 23, č. b. 56
Z. J., Abramovova 20, č. b. 8
Ž. Z., Abramovova 18, č. b. 2
bere na vědomí

žádost p. J. Č., Bohumíra Četyny 2, o  revokaci části usnesení rady městského obvodu č. 3723/74 ze dne
23.05.2013, kterým rozhodla o neuzavření smlouvy k nájmu bytu č. 14, 1+3, standard, na ul. Bohumíra
Četyny 2, dle důvodové zprávy
revokuje

část svého usnesení č. 3723/74 ze dne 23.05.2013, ve znění:
"rozhodla o neuzavření smlouvy k nájmu bytu (před uplynutím sjednané doby určité) a trvá na vyklizení
bytu
Č. J., Bohumíra Četyny 2, č. b. 14"
rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou - 12 měsíců s automatickým prodlužováním vždy o
dalších 12 měsíců za smluvně sjednaných podmínek, dle důvodové zprávy
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Č. J., Bohumíra Četyny 2, č. b. 14

3989/80  
26

Zánik nájmu bytu dohodou, podání výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší, pronájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1) Y. D.  

B. V., Karpatská 20, č. b. 5
K. Z., Čujkovova 32, č. b. 68

2) JUDr. M. K.

R. Z., Edisonova 5A, č. b. 1

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

H. T., Karpatská 20, č. b. 60

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

J. D., Tylova 4, č. b. 47
M. M., Jugoslávská 26, č. b. 24

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

Klegova 23, 1+1, standard, č. b. 9
M. E., Zlepšovatelů 60

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

M. E., Zlepšovatelů 60, č. b. 6

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

Zlepšovatelů 56, 1+2, standard, č. b. 4
F. P., Zlepšovatelů 56

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

F. P., Zlepšovatelů 56, č. b. 5

3990/80  
27

Zřízení věcného břemene v obytném domě v majetku Statutárního města Ostravy - Městského
obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním domovní předávací stanice tepla v obytném domě v majetku Statutárního města Ostravy-
Městského obvodu Ostrava-Jih
- obytný dům č.pop. 382 na ul.Edisonova č.or. 25 na pozemku parc. č. st. 328
rozhodla

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a OZV č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění změn a
doplňků
1) o zřízení věcného břemene, spočívající v umístění a zajištění provozu tepelného zařízení (domovní
předávací stanice tepla) k dodávce tepelné energie pro vytápění a pro ohřev teplé užitkové vody v obytném
domě v majetku Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Ostrava-Jih
- obytný dům č.pop. 382 na ul.Edisonova č.or. 25 na pozemku parc. č. st. 328
zapsaného v katastru nemovitostí v katastrálním území Hrabůvka, část obce Hrabůvka u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava ve prospěch společnosti Dalkia Česká
republika, a.s., se sídlem 28. října 3123/152, Ostrava, IČ: 451 93 410, v rozsahu daném projektem stavby
za oboustranně sjednanou cenu 10.000,- Kč plus zákonná sazba DPH platnou a účinnou k datu
uskutečněného zdanitelného plnění
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, počínaje dnem vkladu práva do katastru nemovitostí.
zmocňuje
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starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy

3991/80  
28

Zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Plzeňská 8,
O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Plzeňská 2619/8 v Ostravě-Zábřehu o velikosti
410,56 m2 s výší nájemného 550,- Kč/m2/rok

3992/80  
29

Žádost o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu, dle důvodové zprávy

D. V.
Břenkova 7, Ostrava-Zábřeh

D. V.
Markova 22, Ostrava-Zábřeh

3993/80  
30

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře
- s p. A. B. a pí R. B., bytem V. Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, na úhradu dlužného nájemného a poplatku
z prodlení, za byt na ul. V Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

3994/80  
31

Žádosti o uzavření nájemní smlouvy po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Fr. Formana 49, 0+1, standard, č. b. 12
V. M., Fr. Formana 49, Ostrava-Dubina

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 78
Sch. P., Výškovická 153, Ostrava-Výškovice

3995/80  
32

Odpis pohledávek

Rada městského obvodu

rozhodla

vzdát se práva a prominout pohledávky vzniklé neuhrazením nájemného z nájmu pozemků:
P. L. v celkové výši 84,- Kč
L. Š. v celkové výši 475,- Kč;
J. O. v celkové výši 319,- Kč;
J. a E. V. v celkové výši 453,- Kč;
A. M. v celkové výši 485,- Kč;

dle důvodové zprávy.

3996/80  
33

Prodej ½ garáže na ulici Erbenova v Ostravě-Vítkovicích

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem spoluvlastnického podílu ve výši ½ budovy bez čp., garáže na pozemku parc.č. 481/4 v k.ú.
Vítkovice, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostrava - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih
paní J. K., bytem Dr. Martínka 1163/63, Ostrava-Hrabůvka, za cenu 40.000 Kč, za podmínky úhrady
nákladů na zpracování znaleckého posudku a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí,
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o prodeji ½ garáže bez čp. stojící na pozemku parc.č. 481/4 v
k.ú. Vítkovice.
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3997/80  
34

Prodej zastavěného pozemku vlastníkovi domu na ul. Svornosti 12, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem pozemku parc. č. st. 3195 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 214 m², pod
domem č. pop. 2358, na ulici Svornosti č. or. 12, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle "Zásad
prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném
znění, právnické osobě Bytové družstvo Svornosti 12/2358, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Svornosti 12/2358,
PSČ 700 30, IČ 253 82 705, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem, za kupní cenu
zastavěného pozemku 136.960,-- Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve
výši 2.000,-- 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. st. 3195 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 214 m² v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, v souladu se "Zásadami prodeje domů,
bytů..." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění

3998/80  
35

Prominutí navýšení ceny nájemného o míru inflace za rok 2013

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout navýšení ceny nájemného o míru inflace stanovenou na rok 2013 ve výši 13.297 Kč dle uzavřené
Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/854/10/Dzi ze dne 11.8.2010 na základě žádosti ze dne 8.7.2013 p.
M. L., IČ: 65481321, bytem Horní 1479/88, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

3999/80  
36

Pronájem části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka,ul.  Oráčova

Rada městského obvodu

rozhodla

a) o pronájmu části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Hrabůvka ul.
Oráčova , v majetku Statutárního města Ostravv, svěřené Městskému obvodu Ostrva – Jih, za účelem
zřízení a užívání parkovacího stání  č. 1, panu A. S., bytem Oráčova 15, Ostrava – Hrabůvka, za cenu 45
Kč/m2/rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

b) o pronájmu části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Hrabůvka ul.
Oráčova , v majetku Statutárního města Ostravv, svěřené Městskému obvodu Ostrva – Jih, za účelem
zřízení a užívání parkovacího stání  č. 2, paní T. S. bytem Oráčova 15, Ostrava – Hrabůvka, za cenu 45
Kč/m2/rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

c) o pronájmu části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Hrabůvka ul.
Oráčova , v majetku Statutárního města Ostravv, svěřené Městskému obvodu Ostrva – Jih, za účelem
zřízení a užívání parkovacího stání  č. 3, manželům B. a L. K., oba bytem Oráčova 15, Ostrava – Hrabůvka,
za cenu 45 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

4000/80  
37

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. 1988/4, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt. Vajdy,
panu V. N., bytem Žoluděvova 1517/3, Ostrava- Zábřeh;
2)pozemek parc.č.st. 1994/17, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy, panu Ing. P. K., bytem Kpt. Vajdy 1523/3, Ostrava-Zábřeh;
3)pozemek parc.č.st. 2347, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu J.
M., bytem Volgogradská 2486/95, Ostrava-Zábřeh;
4)pozemek parc.č.st. 2642, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu K.
S., bytem Svazácká 2119/18, Ostrava-Zábřeh;
5)pozemek parc.č.st. 2643, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu K.
S., bytem Svazácká 2119/18, Ostrava-Zábřeh;
6)pozemek parc.č.st. 3621, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
Ing. J. V., bytem Lumírova 536/54, Ostrava-Výškovice;
7)pozemek parc.č.st. 3691, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
Ing. A. G., bytem Klicperova 1032/9, Ostrava-Mariánské Hory;
8)½ pozemku 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, panu J. M., bytem Havanská 786/1, Ostrava-Poruba.

4001/80  
38

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou , ul. Pavlovova x Rudná - variantní návrh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

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

a
rozhodla

pronajmout část dotčeného pozemku  manželům Alexandrovi a Renátě Rajkovým, oba bytem Výškovická
172, Ostrava - Výškovice, za účelem oplocení, zřízení a užívání zahrádky s ročním nájmem ve výši 11,-
Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4002/80  
39

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části 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, takto :

a)  část o výměře  5,5 x 13  za účelem oplocení a užívání zahrádky č. 5 paní H. B., bytem Svatoplukova 7,
Ostrava – Zábřeh
b) část o výměře  5,5 x 13  za účelem oplocení a užívání zahrádky č. 6 paní J. J., bytem Svatoplukova 7,
Ostrava – Zábřeh
c) část o výměře  5,5 x 13  za účelem oplocení a užívání zahrádky č. 7 paní L. B., bytem Svatoplukova 9,
Ostrava – Zábřeh
d) část o výměře  5,5 x 13  za účelem oplocení a užívání zahrádky č. 8 panu F. S., bytem Karpatská 23,
Ostrava – Zábřeh
e) část o výměře  5,5 x 13  za účelem oplocení a užívání zahrádky č. 9 panu F. S., bytem Karpatská 23,
Ostrava – Zábřeh
f) část o výměře  5,5 x 13  za účelem oplocení a užívání zahrádky č. 10 paní A. Č., bytem Svatoplukova 9,
Ostrava – Zábřeh
g) část o výměře  5,5 x 13  za účelem oplocení a užívání zahrádky č. 11paní A. Č., bytem Svatoplukova 9,
Ostrava – Zábřeh,

s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2 a na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou

4003/80  
40

Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, „Cyklistická stezka
Proskovická, Blanická“

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti  SHB, a.s., IČ: 25324365, se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, o udělení souhlasu
s kácením dřevin v rámci investiční akce statutárního města Ostravy - stavby „Cyklistická stezka
Proskovická, Blanická“
vydává

souhlas s kácením dřevin, které podléhají povolení ke kácení, a to níže uvedených 11 ks stromů na
pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha-jiná plocha, lokalita ulice Výškovická, k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih:

Číslo
v proj.      Druh stromu          Obvod kmene     počet
71            Lípa velkolistá            115                       1
74            Bříza bělokorá            123                       1
80            Trnovník akát               279                      1
87            Bříza bělokorá            135                       1
88            Bříza bělokorá             99                        1
89            Bříza bělokorá            80+93              dvojkmen
90            Bříza bělokorá            50+92+90        trojkmen
91            Bříza bělokorá            104                        1
92            Jeřáb                             117                       1
96            Javor jasanolistý        193                       1
192          Javor cukrový            69+60+101         trojkmen

a
vydává

souhlas s kácením dřevin, které nepodléhají nutnosti povolení ke kácení, a to níže  uvedených 6 ks stromů
a 68 m2 plochy keřů na pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha-jiná plocha,  parc.č. 731/11 ostatní plocha-
neplodná půda, parc.č. 1111 ostatní plocha-jiná plocha, lokalita ulice Výškovická, k.ú. Výškovice u Ostravy,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih:

Číslo v
projektu  Druh stromu                Obvod kmene / Plocha keřů            počet
94            Zlatice prostřední          keře - plocha   16 m2                        -
95            Pustoryl věncový            keře - plocha   12 m2                        -
97            Šeřík obecný,                  keře - plocha   10 m2                        -
                dřín obecný
98            Jalovec prostřední         keře - plocha 6 m2                            -
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102          Svída krvavá                    keře - plocha 16 m2                          -
103          Smrk pichlavý, šedý                      40                                          1
104          Smrk pichlavý, šedý                      60                                          1
109          Topol osika                                    56                                          1
121          Javor klen                                       53                                          1
197          Habr obecný                                   28                                          1
198          Třešeň ptačí                                    76                                          1

4004/80  
41

Souhlas s PD, Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na
pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna

Rada městského obvodu

souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací pro územní souhlas k umístění stavby „Přípojka splaškové
kanalizace z objektu č.p. 243 na p.č. 741/1“ na pozemcích parc.č.  740/39 ostatní plocha-ostatní
komunikace a parc.č. 740/50 ostatní plocha-zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna, které jsou v
majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Přípojka splaškové kanalizace z objektu č.p. 243 na p.č. 741/1“
na pozemcích parc.č. 740/39 ostatní plocha-ostatní komunikace a parc.č. 740/50 ostatní plocha-zeleň v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna,  které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem  umístění přípojky splaškové kanalizace v délce 55 bm (délka
přípojky splaškové kanalizace 10,1 bm a délka venkovní splaškové kanalizace 44,9 bm), přes parc.č.
740/39 a parc.č. 740/50, v k.ú. Výškovice u Ostravy

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky parc.č. 740/39 ostatní plocha-ostatní
komunikace a parc.č. 740/50 ostatní plocha-zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna, které jsou v
majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění
přípojky splaškové kanalizace v délce 55 bm (délka přípojky splaškové kanalizace 10,1 bm a délka venkovní
splaškové kanalizace 44,9 bm), pro investora stavby pana Šimu Aloise, Horymírova 2949/14, 700 30
Ostrava – Zábřeh a paní Kočovskou Janu, Šeříkova 710/6, 700 30 Ostrava – Výškovice, zastoupené na
základě plné moci Ing. Arch. Miroslavem Slívou, IČ: 11545534, Ateliér NORD b.N, Gudrichova 444/58, 747
06 Opava - Kylešovice, 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 splaškové kanalizace  
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby přípojky splaškové kanalizace

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s panem Šimou Aloisem, Horymírova 2949/14, 700 30 Ostrava –
Zábřeh a paní Kočovskou Janou, Šeříkova 710/6, 700 30 Ostrava – Výškovice, smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu návrhu s
dobou platnosti do 31.8.2015 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky,
komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

4005/80  
42

Souhlas s podnájmem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká

Rada městského obvodu

vydává

souhlas s tím, aby  nájemce - společnost KIMEX NOVA s.r.o., se sídlem Paskov, Mitrovická 37, IČ
47974974,  poskyta předmět nájmu  - 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,  pronajaté za účelem provozování dvou letních  sezónních předzahrádek, do užívání
třetí straně, a to společnosti Startronic - luna s.r.o.,  IČ: 27846741, se sídlem: Ostrava - Kunčice,
Truhlářská 710/2A, PSČ: 719 00, která je zároveň nájemcem nebytových prostor, a to za stejných
podmínek jako bude mít sjednané v nájemní smlouvě

4006/80  
43

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemního elektrického vedení nízkého napětí NN 0,4kV vč. 1 ks
pojistkové skříně v rámci akce „Ostrava Zimmlerova Rafiullah Said“ umístěné pod povrchem dotčeného
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pozemku v celkové délce cca 27 bm pod povrchem pozemku p.p.č. 287/11 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemkup.p.č. 287/11 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby podzemního elektrického vedení nízkého
napětí NN 0,4kV vč. 1 ks pojistkové skříně v rámci akce „Ostrava Zimmlerova Rafiullah Said“ v celkové
délce cca 27 bm, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše    a za úplatu 1.000,- Kč bez DPH za
umístění pojistkové skříně

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:
a) umístění a užívání stavby podzemního kabelového vedení NN a 1 ks pojistkové skříně
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby podzemního kabelového vedení NN a 1
ks pojistkové skříně,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  podzemního kabelového vedení NN
a 1 ks pojistkové skříně - 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

4007/80  
44

Ukončení nájmu pozemku pod stavbou, zveřejnění záměru na pronájem části pozemku st. p.č.
5011, k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ ODRA“

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení nájmu pozemku pod stavbou st.p.č. 5011 jiná stavba o výměře 16 m2 dnem 25.6.2013
nájemkyní  paní  Věrou Caudrovou , bytem Volgogradská 2454/36, Ostrava - Zábřeh, 700 30  v souladu s
darovací smlouvou
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku pod stavbou st.p.č. 5011 jiná stavba o výměře 16 m2  v k.ú. Zábřeh
nad Odrou,  v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem
užívání pozemku pod stavbou, jako zastavěné plochy na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

4008/80  
45

Výpůjčka pozemků  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu, ve vlastnictví města Ostravy,  se svěřením
Městskému obvodu Ostrava - Jih, a to

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

Středisku volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČ: 75080516, se sídlem Ostrava,
Zábřeh, Gurťjevova 8/1823, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4009/80  
46

Záměr na prodej nemovitostí na ulici Úlehlova 4/239, Ostrava – Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej budovy čp. 239, rodinný dům na pozemku parc. č. st. 189 a pozemku
parc. č. st. 189, zast. plocha o výměře 351 m2 odměřeného geometrickým plánem pro změnu hranic
pozemku č. 1272-140/2012 ze dne 16.5.2013, včetně vedlejší stavby, terénních úprav a okrasných
porostů, vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava,
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru na prodej výše uvedených nemovitostí.

4010/80  
47

Záměr na prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova 25,
Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí
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se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. st. 1469 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 246 m²,
pozemek zastavěn domem v cizím vlastnictví č. pop. 1189, na ulici Tlapákova č. or. 25, v  k. ú. Hrabůvka
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 1469 -
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 246 m² v k. ú. Hrabůvka

4011/80  
48

Zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Hrabůvka,  lok. halda Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 632/5 ostatní plocha, neplodná
půda v  k.ú. Hrabůvka, za účelem umístění stavby veřejné komunikační sítě s názvem „Napojení OZO
Ostrava – Frýdecká 680“ umístěné pod povrchem dotčeného pozemku v celkové délce     bm, pro
společnost OVANET a.s., IČ: 29399491, se sídlem Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, za úplatu 500,- Kč/bm
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 veřejné komunikační sítě
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby  veřejné komunikační sítě,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

4012/80  
49

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. 2425, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
2)pozemek parc.č.st. 3654, zast. pl o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
3)½ pozemku parc.č.st. 2968/12, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
4)pozemek parc.č.st. 2974/1, zast. pl. o výměře 135 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1554/22374,tzn.
9,38 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
5)pozemek parc.č.st. 2086/2, zast. pl. o výměře 210 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5, tzn. 23,33
m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Gerasimovova.

4013/80  
50

Zveřejnění záměru na výpůjčku hřiště u ZŠ na ulici Fr. Formana, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem školního hřiště u základní školy na ulici Fr. Formana – pozemku parc. č.
71/103 ostatní plocha, v k.ú. Dubina u Ostravy o výměře 12.055 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy za účelem
užívání hřiště v rámci projektu „Školní golf“.

4014/80  
51

Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ( č. 31 ) v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřeno Městskému obvod Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout 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. 31 pro osobní automobil, paní Mgr. J. K., bytem Zimmlerova 25,
Ostrava - Zábřeh za cenu 45,-Kč/rok/m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

4015/80  
52

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/157 ostatní plocha, zeleň  o výměře 15 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Výškovická, paní K. P., IČ: 72562480, bytem Příční 202/14, 757 01 Valašské Meziříčí, za účelem
provozování stávajícího novinového stánku s ročním nájmem ve výši 400,- Kč/m2, na dobu neurčitou  s
tříměsíční výpovědní lhůtou

4016/80  
53

Výkup spoluvlastnických podílů obytného domu na ul. Hasičská 3, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

s výkupem spoluvlastnických podílů bytového domu č. p. 366 na pozemku parc. č. st. 111/2 na ulici
Hasičská č. o. 3, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. pop. 366 a na pozemku  parc. č.
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st. 111/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 343 m2, v kat. území Hrabůvka, část obce Hrabůvka, od
současných podílových spoluvlastníků nemovitostí za celkovou kupní cenu ve výši 250.087,- Kč, dle
důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o výkupu podílů domu dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném
znění

4017/80  
54

Odpisy pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

souhlasí

s odpisem pohledávky za:

- BIO PERLEX, s. r. o. "v likvidaci" z titulu nezaplaceného nájemného ve výši 56.421,-- Kč, nákladů řízení ve
výši 7.200,-- Kč a smluvní pokuty ve výši 117.811,40 Kč

- MADRAS, s. r. o. "v likvidaci" z titulu nezaplaceného nájemného a služeb spojených s nájmem ve výši
244.878,-- Kč, nákladů řízení ve výši 12.076,-- Kč a smluvní pokuty ve výši 51.877,50 Kč
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o odpisu pohledávky za:

- BIO PERLEX, s. r. o. "v likvidaci" z titulu nezaplaceného nájemného ve výši 56.421,-- Kč, nákladů řízení ve
výši 7.200,-- Kč a smluvní pokuty ve výši 117.811,40 Kč

- MADRAS, s. r. o. "v likvidaci" z titulu nezaplaceného nájemného a služeb spojených s nájmem ve výši
244.878,-- Kč, nákladů řízení ve výši 12.076,-- Kč a smluvní pokuty ve výši 51.877,50 Kč

4018/80  
55

Odpisy pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

souhlasí

s odpisem pohledávek s příslušenstvím za:
- D. J. z titulu neuhrazené faktury za vyklizení bytu ve výši Kč 14.726,90 a náklady říízení ve výši Kč 592,--
- M. S. z titulu nezaplaceného nájmu ve výši Kč 15.780,-- a náklady řízení ve výši Kč 630,--
- T. V. z titulu nezaplaceného nájmu ve výši Kč 8.356,-- a náklady řízení ve výši Kč 1.200,--
- K. B. z titulu nezaplaceného nájmu ve výši Kč 19.989,-- a náklady řízení ve výši Kč 1.000,--
- M. S. z titulu nákladů za vystěhování z bytu ve výši Kč 19.619,50 a nákladů řízení ve výši Kč 5.890,--
- P. P. z titulu nezaplaceného nájmu ve výši Kč 52.911,-- a nákladů řízení ve výši Kč 4.040,--
- Š. J. z titulu za opravu bytu ve výši Kč 37.110,20 a nákladů řízení ve výši Kč 1.488,--
- T. M. z titulu nezaplaceného nájmu ve výši Kč 11.200,-- a nákladů řízení ve výši Kč 500,--
- S. R. z titulu za opravu bytu ve výši Kč 22.329,-- a nákladů řízení ve výši Kč 900,--
- R. J. z titulu škody na majetku ÚMOb Ostrava-Jih ve výši Kč 55.263,20 a nákladů řízení ve výši Kč 400,--
- Ch. K. - D. C. C. Trading z titulu nezaplaceného nájmu ve výši Kč 15.372,--
- M. J. z titulu nákladů za stěhování ve výši Kč 618,-- a nákladů řízení ve výši Kč 300,--
- PROGRAM CENTRUM s. r. o. "v likvidaci" z titulu nevrácení úhrady za seminář ve výši Kč 3.150,-- a
nákladů řízení ve výši Kč 900,--
a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o odpisech pohledávek s příslušenstvím za:

- K. B. z titulu nezaplaceného nájmu ve výši Kč 19.989,-- a náklady řízení ve výši Kč 1.000,--
- M. S. z titulu nákladů za vystěhování z bytu ve výši Kč 19.619,50 a nákladů řízení ve výši Kč 5.890,--
- P. P. z titulu nezaplaceného nájmu ve výši Kč 52.911,-- a nákladů řízení ve výši Kč 4.040,--
- Š. J. z titulu za opravu bytu ve výši Kč 37.110,20 a nákladů řízení ve výši Kč 1.488,--
- S. R. z titulu za opravu bytu ve výši Kč 22.329,-- a nákladů řízení ve výši Kč 900,--
- R. J. z titulu škody na majetku ÚMOb Ostrava-Jih ve výši Kč 55.263,20 a nákladů řízení ve výši Kč 400,--

4019/80  
56

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení J. N. ve výši 191.630,- Kč a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih paní N. poplatek ve výši 191.630,- Kč prominout.

4020/80  
57

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rada městského obvodu

schvaluje

Směrnici č . .../2013 upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu
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4021/80  
58

Pravidla pro evidenci, vymáhání a odpis pohledávek

Rada městského obvodu

schvaluje

Pravidla pro evidenci, vymáhání a odpis pohledávek dle předloženého návrhu

4022/80  
59P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - Stavební úpravy podchodu „Savarin“ ul. Dr. Martínka, Ostrava
- Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 40.13
„Stavební úpravy podchodu „Savarin“ ul. Dr. Martínka, Ostrava - Hrabůvka“ dle § 86 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 40.13
Termín: 09. 08. 2013

4023/80  
60P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 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 zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 33.13 na provedení stavebních prací „Zateplení a výměna oken ZŠ
Srbská, Ostrava-“ 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
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

komisi pro posouzení  nabídek  a 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. Pavel Nenička, člen zastupitelstva
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 33.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 10. 2013

4024/80  
61P

Podmínky výzvy (§ 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ, v plat. znění a odd. B části II. Zásad)
-„Rekonstrukce dětského hřiště – Dvůr ul. Zimmlerova p.č. 287/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 34.13 k provedení stavebních prací
„Rekonstrukce dětského hřiště – Dvůr ul. Zimmlerova p.č. 287/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou“  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
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komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. 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. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady 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 34.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 09. 2013

4025/80  
62P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb.,) - „Zajištění výuky cizích jazyků
(anglického, německého) a znakové řeči III. stupně pro zaměstnance Statutárního města
Ostravy zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  - „Zajištění výuky cizích
jazyků (anglického, německého) a znakové řeči III. stupně pro zaměstnance Statutárního města Ostravy,
zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“ 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 s úpravou
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Iva Taldíková, referát vzdělávání a sekretariát tajemníka

náhradníci členů:
1. Ing. Jarmila Rennerová, vedoucí odboru financí a rozpočtu
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Emilie Valová, referát personální a platový
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na „Zajištění výuky cizích jazyků
(anglického, německého) a znakové řeči III. stupně pro zaměstnance Statutárního města Ostravy zařazené
do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“ a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření
smlouvy o dílo
Termín: 20. 09. 2013

4026/80  
63P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - Rekonstrukce sociálního zařízení obřadní síně Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 39.13 k provedení stavebních prací
„Rekonstrukce sociálního zařízení obřadní síně Ostrava-Jih“ 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. Bc. Vladimír Sýkora, odbor investiční
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3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Jan Dohnal, člen rady 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 39.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 05. 09. 2013

4027/80  
64P

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, 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-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2013 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 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

4028/80  
65P

Revokace části usn.č. 3955/78 z 11. 7. 2013 - významná VZ dle § 16a odst. b) zák.č. 137/2006
Sb., o VZ 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

revokuje

část usnesení č. 3955/78 z 11. 7. 2013, a to: "vzešlého ze soutěže s podmínkou oslovení pěti firem" a
nahrazuje jej textem "eCENTRE, a.s., se sídlem Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, IČ: 27149862,"
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony vyplývající z bodu usnesení u VZ 36.13
Termín: 31. 08. 2013

4029/80  
67P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku VZ
20.13 na provedení stavebních prací  "Výměna oken bytového domu Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh"
o vyloučení uchazeče:
- RI OKNA a.s., se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ: 60724862,
- PVC OKNA s.r.o., se sídlem Nová Ves 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 26844168,
- FENBAU s.r.o., se sídlem Gajdošova 3112/59, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25815458, a
- SVĚT OKEN s.r.o., Jasenice 1254, 755 01 Vsetín, IČ: 25831925,
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 20.13 na provedení
stavebních prací  "Výměna oken bytového domu Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Sdružení BM servis a.s., se sídlem Krátká 775, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 47672315 a AD-MAR STAVBY
s.r.o., se sídlem Ostravská 277, 735 51 Bohumín, IČ: 27797937, za nabídkovou cenu:
Kč 685.871,00 bez DPH, a lhůtu realizace12 kalendářních dnů,
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- jako druhým v pořadí s uchazečem SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov,
IČ: 48391204, za nabídkovou cenu:
Kč 899.357,00 bez DPH, a lhůtu realizace 15 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 1.017.899,00 bez DPH a lhůtu a realizace 18 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 20.13
Termín: 31. 10. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna
oken bytového domu Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 30. 08. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken
bytového domu Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu
Ostrava-Jih
Termín: 06. 09. 2013

4030/80  
68P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění „Oprava a zateplení stropu nad 2.N.P. v objektu Hulvácká
 384/1, 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 28.13 na provedení
stavebních prací  „Oprava a zateplení stropu nad 2.N.P. v objektu Hulvácká  384/1, Ostrava-Zábřeh“   a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

INTOZA s.r.o., Ostrava - Hulváky, Varšavská 1583/99, PSČ 709 00, IČ 258 73 261 za nabídkovou cenu:
2 393 198 Kč bez  DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Miroslav Pytel-MIROP, Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky,
Slavníkovců 470/13a, IČ 181 10 592  
za nabídkovou cenu: 2 617 949 Kč bez  DPH

jako třetím v pořadí s uchazečem Střechy POTÁČEK, s.r.o.,  Hranice - Hranice I - Město, Zborovská 1446,
PSČ 753 01, IČ 268 20 951
za nabídkovou cenu: 2 643 425 Kč bez  DPH
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  „Oprava a
zateplení stropu nad 2.N.P. v objektu Hulvácká  384/1, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 12. 08. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Oprava a
zateplení stropu nad 2.N.P. v objektu Hulvácká  384/1, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 27. 08. 2013
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 28.13
Termín: 20. 09. 2013

4031/80  
69P

Výzva (služby, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - projekt a energetický audit na „Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 44.13 na poskytnutí služeb - projekt a
energetický audit na „Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina“ 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. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
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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 44.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 19. 09. 2013

4032/80  
70P

Výzva (služby, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - projekt na „Rekonstrukci víceúčelové budovy se sociálním a technickým zázemím (na
pozemku parc. č. 3491), Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 42.13 na poskytnutí služeb - projekt na
„Rekonstrukci víceúčelové budovy se sociálním a technickým zázemím (na pozemku parc. č. 3491),
Ostrava-Jih“ 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 úpravami a
doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Bc. 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 42.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 19. 09. 2013

4033/80  
71P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 43.13 na provedení stavebních prací

23



"Výměna oken a meziokenních vložek v objektu Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka" dle  ust. § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

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

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

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 43.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 25. 09. 2013

4034/80  
72P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 45.13 na provedení stavebních prací
"Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava – Zábřeh" dle  ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních
smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík  odbor investiční
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

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
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zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 45.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 09. 2013

4035/80  
73P

Výzva dle z.č.137/2006 Sb., o VZ  - Oprava chodníku ul. Kosmonautů u ZŠ, oprava chodníku
ul.Svornosti 10-24, oprava chodníku ul. Klegova 40-74, oprava chodníku ul. Svornosti 27-35,
oprava chodníku ul. U Hrůbků, oprava chodníku ul. Čujkovova Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 37.13 na provedení stavebních prací
"Oprava chodníku ul. Kosmonautů u ZŠ, oprava chodníku ul.Svornosti 10-24, oprava chodníku ul. Klegova
40-74, oprava chodníku ul. Svornosti 27-35, oprava chodníku ul. U Hrůbků, oprava chodníku ul. Čujkovova
Jih" 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 v
kvalifikační a zadávací dokumentaci a doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Ivo Hařovský, člen dopravní komise rady 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. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Jiří Břenek, člen dopravní komise rady obvodu
4. Karel Gavenda, člen zastupitelstva obvodu
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 37.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 10. 2013

4036/80  
OR

Odvolání a jmenování člena komunální komise

Rada městského obvodu

odvolává

na vlastní žádost Ing. Ondřeje Kafnu  z členství v komunální komisi  ke dni 1. 8. 2013
jmenuje

pana Richarda  Litassyho členem komunální komise s účinností od 2. 8. 2013

4037/80  
OR

Informace Mgr. Přikrylové a ukládací část tajemníkovi Mgr. Mentlíkovi

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci Mgr. Libuše Přikrylové
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zpracovat směrnici, která uloží příslušným odborům konzultovat a koordinovat každou připravovanou
opravu či investiční akci, od chvíle schváleného záměru, s příslušným správcem, nájemcem, či uživatelem
objektu nebo jeho části
Termín: 31. 08. 2013
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

66P 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
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Tiskové opravy

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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 určitou
10 let (do 14.10.2016) s přednostním právem na uzavření nové nájemní smlouvy na další období, 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 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 měsíců, dle důvodové zprávy
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