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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Mgr. Karel Sibinský

starosta
Městského obvodu

Ostrava-Jih

Mgr. Radim Miklas 

místostarosta
Městského obvodu

Ostrava-Jih

z 82. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 5. 9. 2013 09:00

(usn. č. 4131/82 - usn. č. 4188/82)
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Přehled usnesení 82. schůze Rady městského obvodu, ze dne 5. 9. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4131/82 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4132/82 2. Aktualizace pojistných smluv (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4133/82 3. Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

4134/82 4. Záměr na pronájem 1 ks vývěsní skříňky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih umístěné na ulici Výškovická u restaurace Racek, ppč. 793/284 v k. ú. Výškovice u Ostravy, za
účelem umístění reklamy a tiskovin. (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4135/82 5. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4136/82 6. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4137/82 7. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4138/82 8. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku Mateřské
školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4139/82 9. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4140/82 10. Výjimka z počtu dětí  v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4141/82 11. Výjimka z počtu žáků v Základní škole Ostrava-Dubina, F.Formana 45, příspěvkové organizaci (Mgr. Radim
Miklas, místostarosta)

4142/82 12. Zrušení části usnesení o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace, poskytnutí veřejné finanční
podpory - účelové dotace - dodatek ke smlouvě (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4143/82 13. Neprodloužení smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4144/82 14. Pronájem bytu výběrovým řízením (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4145/82 15. Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Plzeňská 8, O.-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4146/82 16. Uzavření smlouvy o ubytování, zánik nájmu bytu dohodou, zajištění přístřeší, zaslání výstrahy, podání
výpovědi z nájmu bytu, uzavření nájemní smlouvy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4147/82 17. Zveřejnění záměru na pronájem části nebytových prostor k umístění reklamy ve Sportovním centru
Ostrava-Dubina (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4148/82 18. Žádosti o schválení výměny bytu (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4149/82 19. Žádosti o uzavření nájemní smlouvy po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4150/82 21. 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)

4151/82 22. Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4152/82 23. Pronájem  pozemku st. p.č. 5011, k.ú. Zábřeh nad Odrou , lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4153/82 24. Pronájem části pozemku st. p.č. 6375, k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita PavlovovaxRudná (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4154/82 25. Souhlas s uzavřením dodatků k převedeným nájemním smlouvám k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4155/82 26. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene na pozemcích v k.ú.
Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4156/82 27. Stanovisko  k pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4157/82 28. Stanovisko  vlastníka pozemku s umístěním stavby za účelem realizace lehkého přístřešku nad parkovacím
stáním p.p.č. 245/5 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4158/82 29. Stanovisko k převodu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4159/82 30. Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4160/82 31. Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná - 1 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4161/82 32. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná - 2 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4162/82 33. Ukončení pronájmu a zveřejnení záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Beskydská
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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4163/82 34. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4164/82 35. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4165/82 36. Zveřejnění záměru na prodej 3 částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4166/82 37. Zveřejnění záměru na pronájem a následný prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Sologubova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4167/82 38. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku  p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  (č.23) (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4168/82 39. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku  p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  (č.25) (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4169/82 40. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 241/16  ostatní plocha, zeleň v k.ú.Hrabůvka, ul.
JubilejníxZávodní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4170/82 41. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.  V. Košaře (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4171/82 42. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická - 1 (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4172/82 43. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická - 2 (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4173/82 44. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4174/82 45. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4175/82 46P. Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15 - dodatek č. 1 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4176/82 47P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 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)

4177/82 48P. 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) - Zabezpečovací práce střechy Domu služeb ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka,
dilatační celek H (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4178/82 49P. 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 odboru bytového a ostatního hospodářství a za I. a II. čtvrtletí roku 2013 oddělení organizačního
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4179/82 50P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - projekt a energetický audit na "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina"
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4180/82 51P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - projekt na "Rekonstrukci víceúčel. budovy se soc. a techn. zázemím (na
pozemku parc. č. 3491), O.-Jih" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4181/82 52P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4182/82 53P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Výměna oken a výměna ležatých rozvodů SV, TUV a UT v objektu na ul.
Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

4183/82 54P. Výzva (služby, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III. Zásad) -
projekt na „Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa-Edisonova 15 (na pozemku parc.č.
333) Ostrava-Hrabůvka“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4184/82 55P. 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 v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-
Zábřeh - pavilony TD-1, K1-A, UO-21 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

4185/82 56P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ -  Zajištění výuky cizích jazyků (angl., něm.)
a znakové řeči III. stupně pro zaměstnance SMO zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“ (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4186/82 57P. Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 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)

4187/82 OR Poskytnutí peněžitého daru (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4188/82 OR Dopis organizačního výboru "Vzdušné síly Ostravě". (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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nepřijato 20. Pronájem části pozemku st. p.č.288/18, k.ú. Hrabůvka, lokalita Provaznická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)
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4131/82  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Horymírova, tj. navýšení o 214 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 32 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 182 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 381 o 32 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 381 o 182 tis. Kč

4132/82  
2

Aktualizace pojistných smluv

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě důvodové zprávy o aktualizaci pojistných smluv s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. a to
formou dodatku č. 5 k flotilové smlouvě č. 0012403989 na havarijní pojištění vozidel a dodatku č. 5 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 pojišťovnu, 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.

4133/82  
3

Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 3757/76 ze dne 6. 6. 2013 dnem 5. 9. 2013
schvaluje

zřízení deseti funkčních míst k zajištění časově omezené činnosti v odboru vnitřních věcí do 31. 12. 2013,
tj. zvýšení z počtu 33 míst na 43 s účinností od 5.9. 2013, a to na dobu určitou do 31. 12. 2013
schvaluje

zřízení šesti funkčních míst v odboru sociálně právní ochrany dětí, tj. z počtu 30 míst na 36 s účinností od
1. 2. 2014
stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih na 275 v období od 5. 9. 2013 do 31. 12. 2013 a na 271 s účinností od 1. 2. 2014
schvaluje

změny Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s účinností od 5.
9. 2013 pro odbor vnitřních věcí a s účinností od 1. 2. 2014 pro odbor sociálně právní ochrany dětí
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a dořešit
personální záležitosti s touto změnou související
Termín: 03. 02. 2014

4134/82  
4

Záměr na pronájem 1 ks vývěsní skříňky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského
obvodu Ostrava-Jih umístěné na ulici Výškovická u restaurace Racek, ppč. 793/284 v k. ú.
Výškovice u Ostravy, za účelem umístění reklamy a tiskovin.

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s čl. 6, odst. 8 OZV číslo 11/2000 Statutu města Ostravy a zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích,
obojí v platném znění, zveřejnit záměr na pronájem 1 ks vývěsní skříňky ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih umístěné na ulici Výškovická u restaurace Racek, ppč. 793/284 v
k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem umístění reklamy a tiskovin.

4135/82  
5

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu
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rozhodla

1) ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v :
- PO 09, box č. 11, PP na ul. Výškovická, Ostrava - Výškovice, nájemce paní E. B. ( H. ),
- PO 33, box č. 46, NP na ul. V. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan O. S., 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.

4136/82  
6

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 09, box č. 23, PP na ul. Výškovická panu R. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmen 870,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 31, box č. 38/2, PP na ul. B. Četyny panu Ing. J. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmen 400,- Kč měsíčně vč. DPH,

3) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 32, box č. 68, NP na ul. Vl. Vlasákové panu J. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmen 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

4) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 41, box č. 48, NP na ul. B. Václavka panu P. P. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmen 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

5) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 41, box č. 55, NP na ul. B. Václavka panu I. P. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmen 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

4137/82  
7

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření  Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci  v celkové hodnotě Kč 39.600,00 dle důvodové zprávy

4138/82  
8

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku
Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převedením finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku
 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace

4139/82  
9

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši Kč 4.000,00 od firmy ORC group s.r.o. na nákup školních pomůcek a potřeb pro žáky

4140/82  
10

Výjimka z počtu dětí  v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí  v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro
školní rok 2013/2014, dle předloženého návrhu.

4141/82  
11

Výjimka z počtu žáků v Základní škole Ostrava-Dubina, F.Formana 45, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole Ostrava-Dubina,  F.Formana 45, příspěvkové organizaci, dle
důvodové zprávy

4142/82  
12

Zrušení části usnesení o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace, poskytnutí
veřejné finanční podpory - účelové dotace - dodatek ke smlouvě

6



Rada městského obvodu

souhlasí

se zrušením části  usnesení č. 0435/15 ze dne 21.3.2013 ve znění "Zastupitelstvo městského obvodu
rozhodlo o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti školství organizaci Sdružení
rodičů  při ZŠ Volgogradská Ostrava-Jih, Volgogradská 23600/6b, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 447 39 796
ve výši 5.000,- Kč"
souhlasí

s poskytnutím veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti školství  organizaci Sdružení rodičů a
přátel školy Kučerka, o.s., Alberta Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 689 16 825 ve výši
5.000,- Kč
souhlasí

s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava Jih rozhodnout o zrušení části usnesení č. 0435/15 ze dne
21.3.2013 ve znění "Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo o poskytnutí veřejné finanční podpory -
účelové dotace v oblasti školství organizaci Sdružení rodičů při ZŠ Volgogradská Ostrava-Jih, Volgogradská
23600/6b, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 447 39 796 ve výši 5.000,- Kč" a rozhodnout o poskytnutí veřejné
finanční podpory - účelové dotace v oblasti školství organizaci Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, o.s.
Alberta Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 689 16 825 ve výši 5.000,- Kč
doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
účelové dotace

4143/82  
13

Neprodloužení smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o neprodloužení smlouvy ke společnému nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Š. P., Tylova 4 a Š. K., Tylova 4, č. b. 50
trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

Š. P., Tylova 4 a Š. K., Tylova 4, č. b. 50
rozhodla

II.

o neprodloužení smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

K. Š., Čujkovova 23, č. b. 11
trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

K. Š., Čujkovova 23, č. b. 11

4144/82  
14

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

V. Košaře 4, 0+1, standard, č. b. 53
D. L., Mjr. Nováka 29

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 86
Ž. V., Čujkovova 23

Petruškova 16, 0+1, standard, č. b. 61
P. P., Volgogradská 86

Karpatská 20, 1+2, standard, č. b. 1
B. L., Čujkovova 32 a B. M.,Čujkovova 32

U Studia 1, 0+2, standard, č. b. 27
K. M., V. Vlasákové 1

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 3
G. Ľ., Pavlovova 71
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Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 16
B. T., Veverkova 11

Karpatská 20, 1+1, standard, č. b. 47
F. V., Mojmírovců 27

2) nevybrat na pronájem bytu v domě na ul. Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 2,  pí D. Š., Porubská 75,
Ostrava-Poruba, uchazečku zveřejněného výběrového řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné a
pronájem bytu  formou "výběrového řízení za smluvní nájemné" znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy

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

Ž. V., Čujkovova 23, č. b. 57
B. L., Čujkovova 32 a B. M., Čujkovova 32, č. b. 9
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

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 31
T. F., Zimmlerova 35

Jubilejní 14, 1+2, standard, č. b. 1
O. P., Zimmlerova 25

P. Lumumby 2, 1+3, standard, č. b. 12
K. D., Břustkova 21
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

4145/82  
15

Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Plzeňská 8, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu 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 panu T.
S. N., bytem Frýdecká 47/408, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ: 67345611 za účelem zřízení prodejny potravin,
drogerie, domácích potřeb, papírnictví, obuvi a drobného zboží na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou s výší nájemného 550,- Kč/m2/rok

4146/82  
16

Uzavření smlouvy o ubytování, zánik nájmu bytu dohodou, zajištění přístřeší, zaslání výstrahy,
podání výpovědi z nájmu bytu, uzavření nájemní smlouvy

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

místnost č. 10 - L. M., Horní 3  
místnost č. 13 - Š. Y., Horní 3
místnost č. 15 - K. V., Horní 3  
místnost č. 19 - H. H, Hasičská 1  
místnost č. 20 - S. Z., Dr. Martínka 45

II.

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

1) Y. D.

Ing. Z. M., Jugoslávská 26, č. b. 54

2) JUDr. M. K.

S. R., Čujkovova 29, č. b. 6
K. L, Čujkovova 29, č. b. 2  
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R. M, Jubilejní 63, č. b. 3

3) JUDr. J. J.

G. K., V. Vlasákové 4, č. b. 18  
S. R., Klegova 23, č. b. 2

III.

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

P. P., Volgogradská 72 a P. H., Volgogradská 72, č. b. 5

IV.

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

1) P. Š., F. Formana 28 a V. P., F. Formana 28, č. b. 17
2) J. M., Letecká 25, č. b. 2

V.

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

J. M., Volgogradská 157A a J. P., Volgogradská 157A, č. b. 10

VI.

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

Jubilejní 8, 1+2, standard, č. b. 4
M. B., Jubilejní 8

4147/82  
17

Zveřejnění záměru na pronájem části nebytových prostor k umístění reklamy ve Sportovním
centru Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části nebytových prostor - stěn za účelem umístění 2 kusů reklamních panelů
 v plastovém rámu o rozměru 70 x 50 cm v objektu Sportovního centra Ostrava-Dubina na ul. Horní 287/81
v Ostravě-Dubině, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,s výší nájemného  250 Kč/kus/měsíc
bez DPH, dle důvodové zrpávy

4148/82  
18

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu, dle důvodové zprávy

1)
M. H.
Milana Fialy 1, Ostrava-Dubina

E. K.
Františka Formana 47, Ostrava-Dubina

2)
L. N.
Zlepšovatelů 48, Ostrava-Hrabůvka

J. F.
Krestova 23, Ostrava-Hravůvka

3)
M.
Jana Škody 9, Ostrava-Dubina

M. Č.
Václava Košaře 19, Ostrava-Dubina
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4149/82  
19

Žádosti o uzavření nájemní smlouvy po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Slezská 14, 1+1, standard, č. b. 2
H. M., Slezská 14, Ostrava-Hrabůvka

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 36
S. L., Plzeňská 10, Ostrava-Zábřeh

Výškovická 151, 1+3, standard, č. b. 30
V. J. a A.J, Výškovická 151, Ostrava-Výškovice

Lumírova 7, 1+3, standard, č. b. 17
S. R., Lumírova 7, Ostrava-Výškovice

Horymírova 4, 1+3, standard, č. b. 78
H. T. a H. M., Horymírova 4, Ostrava-Zábřeh

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 54
K. K., Plzeňská 10, Ostrava-Zábřeh

V. Jiřikovského 27, 1+2, standard, č. b. 10
G. I., V. Jiřikovského 27, Ostrava-Dubina

4150/82  
21

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

stahuje

materiál č. 21, 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, z jednání 82. schůze rady.

4151/82  
22

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemku p.p.č. 950/34 zahrada o výměře 8 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova, z
vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava - Jih do vlastnictví SMJ Mgr. P.
a MgA. V. Ž., oba bytem Petruškova 2755/45, Ostrava – Zábřeh, za kupní cenu ve výši  5.760,- Kč, za
podmínky úhrady správního poplatku  ve výši 1.000,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku ve
výši 2.000,- Kč

a
doporučuje

doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčeného pozemku

4152/82  
23

Pronájem  pozemku st. p.č. 5011, k.ú. Zábřeh nad Odrou , lok. Při Hůře

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek pod stavbou st.p.č. 5011  o výměře 16 m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  v majetku
statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih,  paní D. Š., bytem Gen. Hrušky
1216/23, Ostrava – Mariánské Hory, za a účelem užívání pozemku pod stavbou, jako zastavěné plochy, za
cenu 11 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

4153/82  
24

Pronájem části pozemku st. p.č. 6375, k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita PavlovovaxRudná

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení nájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, o výměře 120 m2,  s nájemkyní paní M. S., bytem Lumírova 78, Ostrava –
Zábřeh, formou dohody v souladu se Smlouvou o nájmu nemovitosti č. 7/014/408/11/Ulr, čl. VIII. odst. 1
písm. b), dnem 31.7.2013
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č 644/2 ostatní
plocha, dráha, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, o výměře 120 m2,  v majetku statutárního města Ostravy,
svěřených Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zahrádky, na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou
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4154/82  
25

Souhlas s uzavřením dodatků k převedeným nájemním smlouvám k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad
Odrou

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám, uzavřených mezi původním vlastníkem pozemků a

a) společností P A C, spol. s r.o., užívající na základě Smlouvy o nájmu pozemků č. R 028/07-DU ze dne
11.6.2007 pozemky st.p.č. 3484, st.p.č. 4034, st.p.č. 6090 o celkové výměře 1384 m2 a část pozemku
p.p.č. 612/14 o výměře 898 m2, za účelem poskytování sociálních služeb a ubytování pro matky s dětmi, s
ročním nájmem ve výši  150.635,06 Kč

b) společností JARENA Centrum s.r.o., užívající na základě Smlouvy o nájmu pozemku č. R 009/12-DU ze
dne 4.7.2012 části pozemku p.p.č. 612/65 o výměře 2 m2, za účelem umístění 2 ks směrových šipek, s
ročním nájmem ve výši  6.198,- Kč

c) společností euroAWK s.r.o., užívající na základě Smlouvy o nájmu pozemku č. Lv 010/00-DU ze dne
31.1.2000 část pozemku p.p.č. 612/65 o výměře 1,2 m2, za účelem instalace, provozování a údržby
reklamního panelu, s ročním nájmem ve výši 30.647,59 Kč + zákonná sazba DPH

d) panem Ing. A. B., užívajícím na základě Smlouvy o nájmu pozemku č. R 006/09-DU ze dne 1.4.2009
část pozemku p.p.č. 612/14 o výměře 1134 m2, za účelem užívání venkovního sportoviště inv. č.
2700-0023, tj. 2 tenisové kurty o rozměrech 27 m x 42 m, s ročním nájmem ve výši 12.259,- Kč,

dle důvodové zprávy

4155/82  
26

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene na pozemcích v
k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „REKO MS Ostrava - Mjr. Nováka“ na pozemcích p.p.č. 433/9
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 433/34 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 433/46 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 434/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 434/35 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
435/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 435/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č.463/6 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Mjr. Nováka, které  jsou  v majetku
Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce stávajícího
NTL plynovodu a NTL plynovodních přípojek k domům na ul. Mjr. Nováka, v délce  NTL plynovodů cca 892,4
bm a NTL přípojek  cca 166,9 bm .
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 433/9 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
433/34 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 433/46 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 434/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 434/35 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 435/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.463/6 ostatní plocha, zeleň v
k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Mjr. Nováka, které  jsou  v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih,za účelem rekonstrukce stávajícího NTL plynovodu a NTL plynovodních
přípojek k domům na ul. Mjr. Nováka, v délce  NTL plynovodů cca 892,4bm a NTL přípojek cca 166,9 bm

pro společnost SMP Net, s.r.o.IČ 27768961, se sídlem Hornopolní 3341/38, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava za úhradu ve výši

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

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

a) umístění a užívání plynovodu a plynovodních přípojek

b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „REKO MS Ostrava- Mjr. Nováka“
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností  SMP Net, s.r.o.IČ 27768961, se sídlem Hornopolní
3341/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava za úhradu ve výši smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
úplatného věcného břemene v rozsahu dle  usnesení  předloženého návrhu s dobou platnosti do konce roku
2015 a za  podmínky, že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s
požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

4156/82  
27

Stanovisko  k pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků

Rada městského obvodu

rozhodla

vydat kladné stanovisko k pronájmu části pozemku  p.p.č. 1005/2 ostatní plocha, silnice  o celkové výměře
42,2 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - nesvěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem výstavby a následného užívání přístupového chodníku o rozloze 2,5 x 1 m a
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výstavby a následného užívání vjezdu o rozloze 2,5 x 15,7 m  k rodinnému domu čp. 1870

4157/82  
28

Stanovisko  vlastníka pozemku s umístěním stavby za účelem realizace lehkého přístřešku nad
parkovacím stáním p.p.č. 245/5 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s umístěním stavby za účelem  realizace lehkého přístřešku z ocelové konstrukce nad parkovacím stáním na
části pozemku p.p.č. 245/5, ostatní plocha, zeleň, k.ú. Hrabůvka, o velikosti cca 5x5 m, pana Jaromíra
Škuci, bytem Ostrava – Hrabůvka, Dvouletky 31

4158/82  
29

Stanovisko k převodu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku p.p.č. 462/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, Praha 28, do
vlastnictví města a rovněž k jeho následnému svěření Městskému obvodu Ostrava – Jih

4159/82  
30

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit  pronájem části pozemku p.p.č. 458/9 zahrada o výměře 59 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova, paní A. M., bytem Krokova 13, Ostrava – Zábřeh, a to na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č.
7/014/2455/07/Ulr., uzavřené za účelem užívání zahrádky u obytného domu, dohodou dnem 15.7.2013

b) zveřejnit 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. 22,  na dobu neurčitou  s roční výpovědní lhůtou

4160/82  
31

Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova x Rudná - 1

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  o ukončení pronájmu částí pozemku p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha  o výměře 210 m2   v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, paní M. B., bytem Čujkovova 13, Ostrava – Zábřeh, a to  na
základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/0980/09, za účelem užívání zahrádky, dohodou dnem
15.9.2013

b)  zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha  o výměře 210 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, za účelem užívání zahrádky č. 48, na dobu neurčitou  s
tříměsíční výpovědní lhůtou

4161/82  
32

Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova x Rudná - 2

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  o ukončení pronájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní
plocha, dráha  o celkové výměře 120 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, panu V. P.,
bytem Výškovická 159, Ostrava – Výškovice, a to  na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č.7/014
/1700/08/Ulr,  za účelem užívání zahrádky, dohodou dnem 30.9.2013

b)  zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2
ostatní plocha, dráha  o výměře 120 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, za účelem užívání
zahrádky č. 1, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

4162/82  
33

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit  pronájem části pozemku p.p.č. 566/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Beskydská, paní J. H., bytem Beskydská 31, Ostrava – Zábřeh, , a to na základě
Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/771/00/Ulr, uzavřené za účelem zřízení a užívání přístupu a příjezdu
k RD, dohodou dnem 30.9.2013

b) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 566/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
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15 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Beskydská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem za účelem zřízení a užívání přístupu a příjezdu k RD,  na dobu
neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

4163/82  
34

Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej část pozemku parc.č. 851 orná půda, o výměře 330 m2 dle doloženého
nakótovaného snímku, v k.ú.  Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu nezveřejnit záměr prodeje výše výše uvedené části pozemku, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

4164/82  
35

Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č. 793/383 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 109
m2 (dle projektové situace), ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih, ul.Šeříková, k.ú. Výškovice u Ostravy

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje části dotčeného pozemku ve
vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy
a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej části dotčeného
pozemku

4165/82  
36

Zveřejnění záměru na prodej 3 částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej 3 částí pozemku parc.č. 826 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1108
m2 (320 m2 + 386 m2 +402 m2 - dle nakótovaného snímku), ve vlastnictví statutárního města Ostravy-
svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, ul. Drůbeží, k.ú. Výškovice u Ostravy

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k záměru prodeje 3 částí dotčeného pozemku  v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih

4166/82  
37

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2  v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Sologubova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za účelem vybudování balkonu k bytové jednotce, dle důvodové zprávy

4167/82  
38

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku  p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická
 (č.23)

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

4168/82  
39

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

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
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– Jih, za účelem  užívání parkovacího stání č. 25 pro osobní motorové vozidlo, na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou

4169/82  
40

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 241/16 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 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

4170/82  
41

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 75/28 ostatní plocha-zeleň o výměře 60 m2 (2 bm x
30 bm) za účelem provozování restaurační zahrádky na ul. V. Košaře v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

4171/82  
42

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická - 1

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit zájměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/292 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 130
m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

4172/82  
43

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická - 2

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/284 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem instalace směrové tabule silničního orientačního značení na komerční cíle (GYNET AH spol. s r.o.)
o celkové výměře 1 m2 (1,5 x 0,50 m), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4173/82  
44

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č.  245/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 69 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřený Městskému obvodu Ostrava
-  Jih,  za účelem zřízení a užívání letní předzahrádky k restauraci,  na dobu neurčitou  s tříměsiční
výpovědní lhůtou

4174/82  
45

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, a to  pozemku st.p.č. 6558 zastavěná plocha a
nádvoří  o výměře 55 m2  za účelem užívání pozemku pod stavbou občanské vybavenosti a části pozemku
p.p.č. 1441/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2 za účelem užívání přístupové cesty,  na
dobu neurčitou  s tříměsiční výpovědní lhůtou

4175/82  
46P

Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15 - dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/011/13 na realizaci
veřejné zakázky VZ 3.13 k provedení stavebních prací pro stavbu "Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15",
kterým se snižuje cena díla o 16 067,05 Kč bez DPH, se zhotovitelem Stavby COMPLET Technologic s.r.o.,
se sídlem:Na Jánské 1869/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
zpracovat návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/011/13 a tento předložit odboru právnímu ke
kontrole
Termín: 10. 09. 2013
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Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zkontrolovat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/011/13 a tento předložit k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 13. 09. 2013

4176/82  
47P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 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 zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 40.13 na provedení stavebních prací "Stavební úpravy podchodu
"Savarin" ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro
uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. 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. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 40.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 10. 2013

4177/82  
48P

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) - Zabezpečovací práce střechy Domu služeb ul. Horní 1492,
Ostrava-Hrabůvka, dilatační celek H

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 50.13 k provedení stavebních prací
„Zabezpečovací práce střechy Domu služeb ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, dilatační celek H“ 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. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

15



2. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 50.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 17. 10. 2013

4178/82  
49P

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 odboru bytového a ostatního hospodářství a za I. a II. čtvrtletí roku 2013
oddělení organizačního

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 odboru bytového a ostatního hospodářství,
- za I. a II. čtvrtletí roku 2013 oddělení organizačního,
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

4179/82  
50P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - projekt a energetický audit na "Zateplení ZŠ B.
Dvorského, Ostrava-Dubina"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku VZ
44.13 na poskytnutí služeb - projekt a energetický audit na "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina" o
vyloučení uchazeče:
- Ing. Petr Tomeš, s místem podnikání Nováčkova 378/3, 700 30 Ostrava–Výškovice, IČ: 14581213,
- Ing. Jaromír Provazník, s místem podnikání Raisova 889/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ:
15499341, a
- ATRIS s.r.o., se sídlem Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice, pobočka P. Velikého 699/5, 703 00 Ostrava-
Vítkovice, IČ: 28608909,
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 44.13 na poskytnutí
služeb - projekt a energetický audit na "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina" a o uzavření smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem:

- PROFSTAV s.r.o., se sídlem Zářičí 89, 739 21 Paskov, IČ: 28615735, za nabídkovou cenu:
Kč 75.000,00 bez DPH a s dobou plnění 10 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy,

- jako druhým v pořadí s uchazečem MÁTL a KYŠÁK s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ: 25366319, za nabídkovou cenu:
Kč 170.000,00 bez DPH, a s dobou plnění 7 kalendářních týdnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem SLONKA s. r. o., se sídlem Nádražní 20/142, 702 00 Moravská Ostrava,
IČ: 26852659, za nabídkovou cenu:
Kč 275.000,00 bez DPH a s dobou plnění 8 kalendářních týdnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 44.13
Termín: 31. 10. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 44.13 na
poskytnutí služeb - projekt a energetický audit na "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina"
Termín: 04. 10. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 44.13 na
poskytnutí služeb - projekt a energetický audit na "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina" a předat
jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 11. 10. 2013

4180/82  
51P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - projekt na "Rekonstrukci víceúčel. budovy se soc. a
techn. zázemím (na pozemku parc. č. 3491), O.-Jih"

Rada městského obvodu
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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 42.13 na poskytnutí
služeb - projekt na "Rekonstrukci víceúčelové budovy se sociálním a technickým zázemím (na pozemku
parc. č. 3491), Ostrava-Jih" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- PROFSTAV s.r.o., se sídlem Zářičí 89, 739 21 Paskov, IČ: 28615735, za nabídkovou cenu:
Kč 90.000,00 bez DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem ATRIS, s.r.o., se sídlem Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice, IČ:
28608909, za nabídkovou cenu:
Kč 274.000,00 bez DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem akad. arch. Eva Krčmářová, ARCHITEKTI KRČMÁŘOVI, s místem
podnikání Tyršova 1761/14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 68943377, za nabídkovou cenu:
Kč 298.000,00 bez DPH
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 42.13
Termín: 31. 10. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 42.13 na
poskytnutí služeb - projekt na "Rekonstrukci víceúčelové budovy se sociálním a technickým zázemím (na
pozemku parc. č. 3491), Ostrava-Jih"
Termín: 04. 10. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 42.13 na
poskytnutí služeb - projekt na "Rekonstrukci víceúčelové budovy se sociálním a technickým zázemím (na
pozemku parc. č. 3491), Ostrava-Jih" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 11. 10. 2013

4181/82  
52P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku VZ
32.13 na poskytnutí služeb  "REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" o vyloučení
uchazeče:
- Jan Andrýsek, s místem podnikání Slezská 5258, 760 05 Zlín, IČ: 70269653, a
- Údržba pozemků a.s., se sídlem Dělnická 883/46, 736 01 Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 28620968,
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 32.13 na poskytnutí
služeb  "REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:

- GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 27195783, za nabídkovou
cenu:
Kč 1.089.050,19 bez DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem graseko, s.r.o., se sídlem Blanická 217/86, 724 00 Ostrava-Stará Bělá,
IČ: 25840371, za nabídkovou cenu:
Kč 1.163.132,61 bez DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem ZÁBOJNÍK - contractors s.r.o., se sídlem Jeřabinová 1424, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, IČ: 26258692, za nabídkovou cenu:
Kč 1.316.534,00 bez DPH
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 32.13
Termín: 25. 10. 2013
Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA"
Termín: 27. 09. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "REGENERACE
PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu
Ostrava-Jih
Termín: 04. 10. 2013
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4182/82  
53P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

rozhodla na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou
zakázku VZ 38.13 na provedení stavebních prací "Výměna oken a výměna ležatých rozvodů SV, TUV a UT v
objektu na ul. Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka"o vyloučení uchazeče:
- Lumír Hanzelka, Dolní 2025/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 46546677,
z důvodu uvedeného v důvodové zprávě tohoto přínosu, a to z dílčí části II. této veřejné zakázky
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 38.12 na provedení
stavebních prací  "Výměna oken a výměna ležatých rozvodů SV, TUV a UT v objektu na ul. Tlapákova
1296/11, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

u dílčí části I. - Výměna oken v objektu na ul. Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka:
- Sdružení BM servis a.s. a AD-MAR STAVBY s.r.o., složené z BM servis a.s., Krátká 775, 735 81  Nový
Bohumín, IČ: 47672315 a AD-MAR STAVBY s.r.o., Ostravská 277, 735 51 Bohumín, IČ: 27797937, za
nabídkovou cenu:
Kč 970.170,00 bez DPH, a s lhůtou realizace 27 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem  Ing. Miroslav Pytel MIROP, Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, IČ: 18110592, za nabídkovou cenu:
Kč 1.751.786,00 bez DPH, a s lhůtou realizace 35 kalendářních dnů, a

u dílčí části II. - Výměna ležatých rozvodů SV, TUV a UT v objektu na ul. Tlapákova 1296/11, Ostrava-
Hrabůvka:
- Sdružení BM servis a.s. a AD-MAR STAVBY s.r.o., složené z BM servis a.s., Krátká 775, 735 81  Nový
Bohumín, IČ: 47672315 a AD-MAR STAVBY s.r.o., Ostravská 277, 735 51 Bohumín, IČ: 27797937, za
nabídkovou cenu:
Kč 406.534,79 bez DPH, a s lhůtou realizace 27 kalendářních dnů, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem Petr Raška, V. Jiříkovského 150/5, 700 30 Ostrava-Dubina, IČ:
14601737, za nabídkovou cenu:
Kč 469.417,00 bez DPH, a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 38.13
Termín: 25. 10. 2013
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrhy smluv o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken
a výměna ležatých rozvodů SV, TUV a UT v objektu na ul. Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 27. 09. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrhy smluv o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken
a výměna ležatých rozvodů SV, TUV a UT v objektu na ul. Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka" a předat
je k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 04. 10. 2013

4183/82  
54P

Výzva (služby, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - projekt na „Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa-Edisonova 15 (na
pozemku parc.č. 333) Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 49.13 na poskytnutí služeb - projekt na
„Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa-Edisonova 15 (na pozemku parc.č. 333) 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
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. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
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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 49.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 17. 10. 2013

4184/82  
55P

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 v objektu na ul. V
Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh - pavilony TD-1, K1-A, UO-21

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 48.13 na provedení stavebních prací
"Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh - pavilony TD-1, K1-A, UO-21" 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. 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. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

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 48.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 11. 2013

4185/82  
56P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ -  Zajištění výuky cizích jazyků
(angl., něm.) a znakové řeči III. stupně pro zaměstnance SMO zařazené do Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu  "Zajištění výuky cizích jazyků (anglického, německého) a znakové řeči III. stupně pro
zaměstnance Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“ o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
EVERESTA s.r.o.  se sídlem Novinářská 7,  Ostrava-Mariánské Hory,  PSČ 709 00,  IČ 25014650
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za nabídkovou cenu  173 250 Kč bez DPH  a  209 632,50 Kč s DPH

a jako druhým v pořadí
Skřivánek s.r.o.  se sídlem U Jordánka 265/11,Vyškov,  PSČ  682 01,  IČ 60715235
za nabídkovou cenu 204 120 Kč bez DPH a 246  985,20 Kč s DPH
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění výuky cizích jazyků
(anglického, německého) a znakové řeči III. stupně pro zaměstnance Statutárního města Ostravy zařazené
do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“
Termín: 10. 09. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění výuky
cizích jazyků (anglického, německého) a znakové řeči III. stupně pro zaměstnance Statutárního města
Ostravy zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“
Termín: 13. 09. 2013

4186/82  
57P

Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 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

zrušit zjednodušené podlimitní řízení 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" dle § 84 odst. 2
písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, z důvodů uvedených v
důvodové zprávě tohoto přínosu
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 19.13 vyplývající z usnesení
Termín: 30. 09. 2013

4187/82  
OR

Poskytnutí peněžitého daru

Rada městského obvodu

rozhodla

o poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,- na akci mizinárodní filmový festival o kulturním a přírodním
dědictví a životním prostředí  Ekofilm.

4188/82  
OR

Dopis organizačního výboru "Vzdušné síly Ostravě".

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost předsedy organizačního výboru "Vzdušné síly Ostravě" o převzetí záštity nad 7. ročníkem
společensko-kulturní akce "Vzdušné síly Ostravě", který proběhne v září  2013.
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku p.p.č. 288/18 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.Hrabůvka, o výměře 29
m2, v majetku statutárního města Ostravy, svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih, společnosti REDAV
s.r.o., se sídlem K Pérovně 740/9, Praha 10 - Hostivař, za účelem plánovaného vjezdu na parkoviště, za
cenu 120,-Kč /m2/rok, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
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