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Přehled usnesení 85. schůze Rady městského obvodu, ze dne 17. 10. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4264/85 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (František Dehner, místostarosta)

4265/85 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (František Dehner, místostarosta)

4266/85 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (František Dehner, místostarosta)

4267/85 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (František Dehner, místostarosta)

4268/85 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (František Dehner, místostarosta)

4269/85 6. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (František Dehner, místostarosta)

4270/85 7. Návrh na podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu - MPSV ČR (František Dehner, místostarosta)

4271/85 8. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (František Dehner,
místostarosta)

4272/85 9. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci (František Dehner, místostarosta)

4273/85 11. Plán  zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2013/2014 (František Dehner, místostarosta)

4274/85 12. Pronájem 1 ks vývěsní skříňky. (František Dehner, místostarosta)

4275/85 13. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4276/85 14. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4277/85 15. Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizace (František Dehner, místostarosta)

4278/85 16. Změna odpisových plánů na rok 2013 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (František Dehner, místostarosta)

4279/85 17. Žádost o poskytnutí transferu za účelem materiálního dovybavení hřišť základních škol městského obvodu
Ostrava-Jih (František Dehner, místostarosta)

4280/85 18. Návrh na uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie (František Dehner, místostarosta)

4281/85 19. Pronájem části pozemku  p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  (č.25) (František Dehner,
místostarosta)

4282/85 20. Pronájem části pozemku p.p.č. 241/16  ostatní plocha, zeleň v k.ú.Hrabůvka, ul. Jubilejní x Závodní
(František Dehner, místostarosta)

4283/85 21. Pronájem části pozemku p.p.č. 245/1 v k. ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů (František Dehner, místostarosta)

4284/85 22. Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ( č. 23) v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy, svěřené  Městskému obvodu Ostrava - Jih (František Dehner, místostarosta)

4285/85 23. Pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 a p.p.č 644/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X Rudná“
(František Dehner, místostarosta)

4286/85 24. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (František Dehner, místostarosta)

4287/85 25. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická x Lumírova (František Dehner,
místostarosta)

4288/85 26. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská - variantní návrh (František Dehner,
místostarosta)

4289/85 27. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (František Dehner, místostarosta)

4290/85 28. Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná - 1 (František Dehner, místostarosta)

4291/85 29. Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná - 2 (František Dehner, místostarosta)

4292/85 30. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Beskydská (František Dehner, místostarosta)

4293/85 31. Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (František Dehner,
místostarosta)

4294/85 32. Souhlas s kácením dřevin a keřů na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, k.ú. Hrabůvka a k.ú. Výškovice u
Ostravy (František Dehner, místostarosta)

4295/85 33. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Svazácká - doplnění usn. č. 3703/74 ze dne 23.5.2013 (František Dehner, místostarosta)

4296/85 34. Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Dubina u
Ostravy, lokalita ul. Plzeňská (František Dehner, místostarosta)

4297/85 35. Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Tarnavova
(František Dehner, místostarosta)

4298/85 36. Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Zajcevova
(František Dehner, místostarosta)

4299/85 37. Zveřejnění záměru na A) vypůjčku , B) pronájem  části pozemku  p.p.č.391/22 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Hrabůvka,   ul. Dr. Martínka x Fr.Hajdy (František Dehner, místostarosta)
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4300/85 38. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (František
Dehner, místostarosta)

4301/85 39. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP (František Dehner,
místostarosta)

4302/85 40. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli (František Dehner,
místostarosta)

4303/85 41. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Averinova (František Dehner,
místostarosta)

4304/85 42. Neprodloužení smlouvy k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

4305/85 43. Odpis pohledávek po zemřelých (František Dehner, místostarosta)

4306/85 44. Podmínky pronájmu bytů, stanovení smluvního nájemného pro byty v objektu na ul. Kotlářova na pozemku
parc. č. 783/6, 783/15 a 1236/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou a pověření výkonem správy a převzetím stavby
(František Dehner, místostarosta)

4307/85 46. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

4308/85 47. Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti v objektu na ul. Krasnoarmějců 26A, Ostrava-Zábřeh
(František Dehner, místostarosta)

4309/85 48. Ukončení nájmu nebytového prostoru v obytném domě, zveřejnění záměru na pronájem (František Dehner,
místostarosta)

4310/85 49. Výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu DPS na ul. Horymírova 121, Ostrava-Zábřeh (František
Dehner, místostarosta)

4311/85 50. Zánik nájmu bytu dohodou, pronájem náhradního bytu, uzavření smlouvy o ubytování, uzavření nájemní
smlouvy, pronájem bytu (František Dehner, místostarosta)

4312/85 51. Zaslání výstrahy, výpověď z nájmu bytu, zajištění přístřeší, zrušení výpovědi z nájmu bytu (František
Dehner, místostarosta)

4313/85 52. Žádosti o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

4314/85 53. Žádosti o uzavření nájemní smlouvy po zániku práva k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

4315/85 54P. Změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol  zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (František Dehner, místostarosta)

4316/85 55P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III.
čtvrtletí roku 2013 oddělení školství a kultury (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

4317/85 56P. Variantní řešení - významná VZ dle § 16a odst. b) zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a části III.
Zásad) - Zimní údržba místn. komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MObv O.-Jih v
letech 2014 - 2018 vč. čištění MK (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4318/85 57P. Výběr  dle zák. č. 137/2006 Sb., "Opr. chodn. ul. Kosmonautů u ZŠ,opr. chodn. ul.Svornosti 10-24, opr.
chodn. ul. Klegova 40-74, opr. chodn. ul. Svornosti 27-35, opr. chodn. ul. U Hrůbků, opr. chodn. ul.
Čujkovova Jih" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4319/85 58P. Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 „Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

4320/85 59P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Stavební úpravy podchodu "Savarin" ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4321/85 60P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - projekt na "Rekonstrukce byt. domů Jubilejní kolonie VII. etapa - Edisonova
15 (na poz. parc. č. 333) O.-Hrabůvka" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

4322/85 61P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4323/85 62P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Výměna oken a meziokenních vložek v objektu Na Mýtě
1556/10, O.-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4324/85 63. Postoupení pohledávek ze smlouvy o dílo č. 4/032/106/13 na Majetkovou správu Ostrava-Jih, p.o. (Mgr.
Karel Sibinský, starosta)

nepřijato 45. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

staženo 10. Návrh na dobu stanovenou pro uzavírání manželství - sezdávací dny pro rok 2014 a stanovení postupu při
povolování výjimek (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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4264/85  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171, UZ 12 o 102 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 12 o 102 tis. Kč

4265/85  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5341 o 9 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5169 o 9 tis. Kč

4266/85  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 111 tis. Kč (volné zdroje z VH r. 2012)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, UZ 11, ORG 1061 o 111 tis. Kč

4267/85  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 6, § 3639, pol. 2322 o 68 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5331 o 68 tis. Kč

4268/85  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu  závazných ukazatelů PO, tj. navýšení o 1 000 tis. Kč  dle přílohy

2) rozpočtové opatření, kterým se
- z v y š u j e  financování na pol. 8115 o 4 400 tis. Kč (volné zdroje z VH r. 2012)        

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 61xx, UZ 11 o 1 260  tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 51xx, UZ 11 o 2 140 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy, UZ 11o 641 tis. Kč                  
                                         
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6351, ORG dle důvodové zprávy, UZ 11 o 359 tis. Kč

4269/85  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1049 o 700 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1070 o 700 tis. Kč

4270/85  
7

Návrh na podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu - MPSV ČR

Rada městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2014 v oblasti
poskytování sociálních služeb
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v
rámci Dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2014 v oblasti poskytování sociálních služeb
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4271/85  
8

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Odborářská v Ostravě-
Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové zprávy

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 8
M. J., bytem Volgogradská 95, Ostrava-Zábřeh

4272/85  
9

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  dodatku  ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského podpisem dodatku.

4273/85  
11

Plán  zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2013/2014

Rada městského obvodu

schvaluje

Plán  zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2013/2014

4274/85  
12

Pronájem 1 ks vývěsní skříňky.

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s čl. 6, odst. 7 OZV číslo 11/2000 Statutu města Ostravy a zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích,
obojí v platném znění, uzavřít smlouvu o nájmu 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.

4275/85  
13

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 41, box č. 64, NP, na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan J. N., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 31, box č. 26, PP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní E. P., dle důvodové zprávy,

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

4276/85  
14

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 09, box č. 11, PP, na ul. Výškovická paní L. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 01, box č. 53, PP, na ul. F. Formana panu V. T. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

3) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 41, box č. 13, PP, na ul. B. Václavka paní M. P. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

4277/85  
15

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace,
které je v souladu s § 24 odst.2 zákona č. 561/25004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle důvodové zprávy.
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4278/85  
16

Změna odpisových plánů na rok 2013 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2013
Základní škole a mateřská škole MUDr. Emílie Lukášové  Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové
organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizaci
Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

4279/85  
17

Žádost o poskytnutí transferu za účelem materiálního dovybavení hřišť základních škol
městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

projednala

žádost o poskytnutí transferu za účelem materiálního dovybavení hřišť základních škol městského obvodu
Ostrava-Jih dle předloženého materiálu
souhlasí

s podáním žádosti o poskytnutí transferu Statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy dle
předloženého materiálu

4280/85  
18

Návrh na uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie se společností Dalkia Česká
republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Ostrava, IČ : 451 93 410, dle předloženého návrhu

4281/85  
19

Pronájem části pozemku  p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  (č.25)

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. 25 pro osobní motorové vozidlo, panu Ing. Pavlu Plankovi, bytem
Provaznická 24, Ostrava - Hrabůvka, PSČ 700 30, za cenu 45,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou

4282/85  
20

Pronájem části pozemku p.p.č. 241/16  ostatní plocha, zeleň v k.ú.Hrabůvka, ul. Jubilejní x
Závodní

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část 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 zřízení a provozování sezónní předzahrádky u cukrárny panu Patriku Lukáčovi, bytem Jaromíra
Matuška 55/13, Ostrava – Dubina, za cenu 290,- Kč/rok/m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

4283/85  
21

Pronájem části pozemku p.p.č. 245/1 v k. ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část 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, firmě
D.Ú.E.P. spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Hrabůvka,  A. Kučery 8, PSČ 700 30, IČ 25359258,   za účelem
zřízení a užívání letní předzahrádky k restauraci, za cenu  290,- Kč/m2/rok  na dobu neurčitou  s tříměsiční
výpovědní lhůtou

4284/85  
22

Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ( č. 23) v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřené  Městskému obvodu 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. 23 pro osobní automobil, paní V. L., bytem Mertova 556/11, Ostrava –
Nová Bělá, PSČ 724 00 za cenu 45,-Kč/rok/m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
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4285/85  
23

Pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 a p.p.č 644/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „
Pavlovova X Rudná“

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout 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, svěřené Městskému
obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zahrádky č. 10 panu  M. R., bytem Prošinova 1595/3, Ostrava –
Zábřeh,  za cenu 11,- Kč /m2/rok  na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

4286/85  
24

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část 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 - svěřený Městskému obvodu Ostrava
– Jih, za účelem užívání zahrádky,  za cenu 11 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
panu M. M., bytem Opavská 81/789, 708 00 Ostrava – Poruba

a
rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 7/014/149/13/Dzi ze dne 27.3.2013

4287/85  
25

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická x Lumírova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. č. 793/284 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1 m2 (1,5 x 0,50 m), v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická x Lumírova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeného
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem instalace směrové tabule silničního orientačního značení na
komerční cíle (GYNET AH spol. s r.o.),  za cenu 500 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, se společností Vsign s.r.o., IČ: 25397605, se sídlem Dolní Líštná 20, 739 61 Třinec

4288/85  
26

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská - variantní návrh

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout společnosti KIMEX s.r.o., IČ 00560936, se sídlem Paskov, Mitrovická 37, pozemky v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, a to  pozemek st.p.č. 6558 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 55 m2  za účelem užívání
pozemku pod stavbou občanské vybavenosti  s ročním nájmem ve výši 120,- Kč/m2 a část pozemku p.p.č.
1441/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2  za účelem užívání přístupové cesty  s ročním
nájmem ve výši 70,- Kč/m2, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

4289/85  
27

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část 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,  paní J. B., bytem E.
Rošického, Ostrava - Svinov, za účelem užívání zahrádky č. 22,  s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na
dobu neurčitou  s roční výpovědní lhůtou

4290/85  
28

Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná - 1

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha  o výměře 210 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Pavlovova x Rudná, paní L. H., bytem Pavlovova 23/70, Ostrava, Zábřeh, za účelem užívání zahrádky č.
48, s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

4291/85  
29

Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná - 2

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části 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, paní B. K., bytem Břenkova 7, Ostrava –
Zábřeh, za účelem užívání zahrádky č. 1, s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou  s
tříměsíční výpovědní lhůtou
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4292/85  
30

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 566/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Beskydská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, Š. N.  a M. N., oba bytem Beskydská 31, Ostrava – Zábřeh, za účelem užívání přístupu a
příjezdu k RD, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

4293/85  
31

Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby pod názvem „Rekonstrukce nástupišť kino Luna“, na pozemcích
p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1095/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
1236/3 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 1236/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1237/1 ostatní
plocha, silnice, p.p.č. 1237/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1237/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

uzavřít se stavitem -  Dopravní podnik města Ostravy a.s., IČ: 619 74 757, Poděbradova 494/2, 701 71
Ostrava – Moravská Ostrava, smlouvu o právu provést tuto stavbu  „Rekonstrukce nástupišť kino Luna“,
takto rozčleněnou na objekty a technická a technologická zařízení:

SO 001 – Kácení zeleně a náhradní výsadba  
SO 101 – Vozovka ul. Výškovická - plocha asfaltové komunikace 1205 m2 a plocha opravy vozovky 1740
m2
SO 111 – Autobusové zastávky  - plocha autobusových zálivů 327 m2
SO 121 – Chodníky – plocha nových chodníků ze zámkové dlažby 67 m2 a nových nástupišť 405 m2
SO 301 – Přemístění uličních vpustí – počet nových vpustí 14 ks
SO 401 – Úprava veřejného osvětlení – přibližná délka cca 520 bm
SO 402 – Přeložka vedení nadzemního sdělovacího kabelu OVAnet – přibližná délka cca 290 bm
SO 403 – Přeložka vedení sdělovacího kabelu Telefonica – přibližná délka cca 80 bm
SO 404 – Přeložka automatu na jízdenky – přibližná délka cca 30 bm
SO 651 – Tramvajové zastávky – plocha tramvajového nástupiště 482 m2
SO 652 – Úpravy tramvajového kolejiště – plochy koridoru pro přecházení celkem 60m2
SO 653 – Přeložka trakčního vedení   DPO, a.s. – přibližná délka cca 660 bm

4294/85  
32

Souhlas s kácením dřevin a keřů na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, k.ú. Hrabůvka a k.ú.
Výškovice u Ostravy

Rada městského obvodu

vydává

a) souhlas s kácením

- 13 ks dřevin ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih na
pozemku p.p.č. 783/8 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou

b)  kladné stanovisko s kácením

-   4 ks dřevin ve vlastnictví statutárního města Ostravy na pozemku p.p.č. 270/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Hrabůvka    
-   1 ks dřeviny ve vlastnictví statutárního města Ostravy na pozemku p.p.č. 243/5 ostatní plocha, zeleň v
k.ú. Výškovice u Ostravy.

v rámci akce "Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04" pro investora - statutární město Ostrava, IČ:
00845451, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava

4295/85  
33

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká - doplnění usn. č. 3703/74 ze dne 23.5.2013

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Připojení objektu – DK Akord, Ostrava - Zábřeh“ na pozemky
p.p.č. 654/164 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/176 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/177
ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/179 ostatní plocha, zeleň  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká,  v
majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem  položení 2 ks
HDPE chrániček pro optický kabel pro napojení kulturního domu na metropolitní komunikační síť  v délce
 cca 1680 bm za podmínky, že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v
souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

a
rozhodla
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o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na p.p.č. 654/164 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 654/176 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/177 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/179 ostatní plocha,
zeleň  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem  položení 2 ks HDPE chrániček pro optický kabel pro napojení kulturního
domu na metropolitní komunikační síť  v délce  cca 90 bm, pro společnost OVANET, a.s. IČ 29399491 se
sídlem Ostrava – Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00 za úhradu ve výši 500 Kč/bm bez DPH v ostatní
ploše a ve výši  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 2 ks HDPE chrániček
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby 2 ks HDPE chrániček

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností OVANET, a.s. IČ 29399491 se sídlem Ostrava –
Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00 ,  dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu s dobou platnosti do konce roku
2014

4296/85  
34

Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú.
Dubina u Ostravy, lokalita ul. Plzeňská

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Ostrava, Plzeňská, RVN+VNk, Lidl ČR“ na pozemku parc.č. 126/1
ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Plzeňská, který je v majetku statutárního
města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění zemního kabelového vedení
VN 22 kV přes parc.č. 126/1 o výměře 15 bm

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku parc.č. 126/1 ostatní plocha-jiná pocha, v
k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Plzeňská, který je v majetku statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění  zemního kabelového vedení VN 22 kV přes parc.č.
126/1 o výměře 15 bm,  pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě plné moci společností ENPRO Energo s.r.o.,
IČ: 28628250, se sídlem Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, 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 „zemního kabelového vedení VN 22 kV“
b) vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „zemního kabelového vedení VN 22 kV“

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 31.12.2015
a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníku) budou řešeny v souladu s požadavky
správce místních komunikací odboru dopravy a KS

4297/85  
35

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Tarnavova,  panu Ing. T. M., původně bytem Tarnavova 9 nyní Bedrnova 6, Ostrava –
Zábřeh,  na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/169/12/Ulr., uzavřené za účelem zřízení a
užívání parkovacího stání, dohodou dnem 30.9.2013

b)  zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání parkovacího stání  pro osobní automobil, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

4298/85  
36

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

Rada městského obvodu

9



rozhodla

a) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 654/35 ostatní plocha, zeleň  o výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Zajcevova,  paní Z. P., bytem Krylovova 11, Ostrava – Zábřeh,  na základě Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/664/10/Ulr. ve znění dodatků, uzavřené za účelem zřízení a užívání parkovacího stání
č. 4, dohodou dnem 30.9.2013

b)  zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/35 ostatní plocha, zeleň  o výměře 12 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Zajcevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání parkovacího stání  č. 4 pro osobní automobil, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

4299/85  
37

Zveřejnění záměru na A) vypůjčku , B) pronájem  části pozemku  p.p.č.391/22 ostatní plocha,
zeleň v k.ú. Hrabůvka,   ul. Dr. Martínka x Fr.Hajdy

Rada městského obvodu

rozhodla

A)
nezveřejnit záměr na vypůjčku  části pozemku p.p.č. 391/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 24 m x 10 m  v
k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka x Fr. Hajdy , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem  zkušebního prodeje farmářských a regionálních výrobků  

B)
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 391/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 24 m x 10 m  v
k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka x Fr. Hajdy , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem  zkušebního prodeje farmářských a regionálních výrobků

4300/85  
38

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví:

1)pozemek parc.č.st. 2532, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2)pozemek parc.č.st. 2966/1, zast. pl o výměře 230 m2, jednotka č. 11/371, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1639/38630, tzn. 9,76 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná- Pavlovova;
3)pozemek parc.č.st. 2978/1, zast. pl. o výměře 238 m2, jednotka č. 3/100, spoluvlastnický podíl o
velikosti 845/19297, tzn. 10,42 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná- Pavlovova;
4)½ pozemku parc.č.st. 2982/3, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova.

4301/85  
39

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, nám. SNP, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem umístění přístupového schodiště k venkovní terase o rozloze 1,2 x 3,9 m, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4302/85  
40

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 424/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání přístupu a příjezdu k rodinnému domu, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou

4303/85  
41

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Averinova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání (pozice č. 2) pro osobní automobil, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4304/85  
42

Neprodloužení smlouvy k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
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o neprodloužení smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 35
P. L., Španielova 1262/15, Praha-Řepy
trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 35
P. L., Španielova 1262/15, Praha-Řepy
rozhodla

II.

o neprodloužení smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Karpatská 20, 1+1, standard, č. b. 60
H. T., Karpatská 20, Ostrava-Zábřeh
trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

Karpatská 20, 1+1, standard. č. b. 60
H. T., Karpatská 20, Ostrava-Zábřeh

4305/85  
43

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- pí L. J., za pronájem bytu na ul. Zlepšovatelů 575/52, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 3.225 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 8.633 Kč s příslušenstvím za "ušlé" nájemné,
- pí R. C., za pronájem bytu na ul. Odborářská 675/68, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 2.734,12 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2002,
- pí A. B., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 661/100, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 2.456,30 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2004 a 2005,
- pí L. P., za pronájem bytu na ul. Odborářská 676/70, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 3.896,61 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 1999 a 2000,
- p. J. B., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 350/61, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 11.992,32 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 1.203 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2006,
- p. E. R., za pronájem bytu na ul. V. Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, ve výši 963 Kč s příslušenstvím za
nájemné a ve výši 74 Kč s příslušenstvím nedoplatku vyúčtování služeb za r. 2011,
- pí B. M., za pronájem bytu na ul. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, ve výši 4.240,40 Kč za poplatek
z prodlení
-pí A. P., za pronájem bytu na ul. Zlepšovatelů 552/6, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.576,42 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2002,
- p. K. V., za pronájem bytu na ul. Zlepšovatelů 565/32, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 3.929,77 Kč s
příslušenstvím za "ušlé" nájemné,
- pí K. C., za pronájem bytu na ul. V. Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, ve výši 4.499 Kč s příslušenstvím za
nájemné a ve výši 2.315 Kč za poplatek z prodlení,
- pí M. B., za pronájem bytu na ul. Odborářská 676/70, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 8.838,79 s
příslušenstvím za "ušlé" nájemné a ve výši 7.469,37 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb
za r. 2003 a r. 2004,
- pí V. A., za pronájem bytu na ul. Dr. Šavrdy 3022/1, Ostrava-Bělský Les, ve výši 1.077 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 3.114 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2011 a r. 2012,
- pí M. Ř., za pronájem bytu na ul. Odborářská 676/70, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 3.586 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 1999,
- p. Ing. A. H., za pronájem bytu na ul Slezská 279/16, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 469,35 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 1999 a r. 2000,
- p. J. K., za pronájem bytu na ul. Letecká 588/34, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.717 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2007,

dle důvodové zprávy

4306/85  
44

Podmínky pronájmu bytů, stanovení smluvního nájemného pro byty v objektu na ul. Kotlářova
na pozemku parc. č. 783/6, 783/15 a 1236/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou a pověření výkonem
správy a převzetím stavby

Rada městského obvodu

rozhodla

s účinností ke dni nabytí právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí k objektu na ul. Kotlářova
na pozemku parc. č. 783/6, 783/15 a 1236/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou

I.

o podmínkách pronájmu volných bytů v objektu na ul. Kotlářova na pozemku parc. č. 783/6, 783/15 a
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1236/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, dle důvodové zprávy

II.

o výši smluvního nájemného 80,00 Kč/m² podlahové plochy bytu/měsíc pro byty v objektu na ul. Kotlářova
na pozemku parc. č. 783/6, 783/15 a 1236/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, dle důvodové zprávy

III.

o svěření objektu na ul. Kotlářova na pozemku parc. č. 783/6, 783/15 a 1236/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
do správy příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih, IČ 66739331, se sídlem Provaznická
1244/62, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy
pověřuje

příspěvkovou organizaci Majetkovou správu Ostrava-Jih, IČ 66739331, se sídlem Provaznická 1244/62,
Osrtrava-Hrabůvka, k úkonům spojeným s převzetím stavby objektu na ul. Kotlářova na pozemku parc. č.
783/6, 783/15 a 1236/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

4307/85  
46

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Horymírova 4, 0+2, standard, č. b. 46
Š. A., Z. Vavříka 17

Jubilejní 37, 1+1, standard, č. b. 1
M. J., Žoluděvova 3

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 51
B. T., Zlepšovatelů 42

Zlepšovatelů 60, 1+2, standard, č. b. 6
P. P., Edisonova 7

Jubilejní 1, 1+2, standard, č. b. 1
Ing. F. I., Jubilejní 3

V. Jiřikovského 35, 1+3, standard, č. b. 9
M. P., V. Jiřikovského 17

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 77
D. E., Sládkova 27A, Ostrava-Moravská Ostrava

V. Košaře 3, 0+1, standard, č. b. 33
M. P., Čujkovova 32

Edisonova 23, 1+1, standard, č. b. 2
Bc. F. M., Dr. Martínka 35

Karpatská 20, 1+3, standard, č. b. 5
Č. P., Ahepjukova 15, Ostrava-Moravská Ostrava
 
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 83
K. N., Rajnochova 199, Ostrava-Kunčičky

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 88
Š. V., Gen. Janouška 3, Ostrava-Moravská Ostrava

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 53
K. H., P. Lumumby 64

2) nevybrat na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné žádného z uchazečů a pronájem
bytu formou "výběrového řízení za smluvní nájemné" znovu zveřejnit

Abramovova 10, 1+2, standard, č. b. 6
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 2

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

- JUDr. M. K.

B. T., Zlepšovatelů 42, č. b. 5

- Y. D.
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M. P., Čujkovova 32, č. b. 47
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

F. Formana 32, 0+2, standard, č. b. 6
P. R., Vančurova 7, Ostrava-Muglinov
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

4308/85  
47

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti v objektu na ul. Krasnoarmějců 26A, Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu

uděluje

souhlas s umístěním sídla společnosti FC OSTRAVA - JIH, o. s., IČ: 22886036, v pronajatém nebytovém
prostoru umístěném v objektu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, na ul. Krasnoarmějců 26A, Ostrava-Zábřeh, a to po dobu trvání nájemního vztahu k
předmětnému nebytovému prostoru, dle důvodové zprávy

4309/85  
48

Ukončení nájmu nebytového prostoru v obytném domě, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
ukončit nájem nebytového prostoru č. 1 v obytném domě na ul. Volgogradská 2458/28 v Ostravě-Zábřehu
s nájemkyněmi pí Magdou Zuchnickou, bytem Plavecká 1049/14, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 47839261 a pí
Mgr. Z. Z., bytem Myslík 184, Palkovice, IČ: 69217084, dohodou ke dni 31.10.2013 dle důvodové zprávy

II.
zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru č. 1 v obytném domě ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Volgogradská 2458/28 v Ostravě-Zábřehu o
výměře 51,14 m2 s výší nájemného 500 Kč/m2/rok

4310/85  
49

Výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu DPS na ul. Horymírova 121, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z části nebytových prostor v objektu DPS na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, o výměře
62,47 m2, pronajatých za účelem provozování dámského a pánského kadeřnictví, podanou nájemcem paní
Z. L., bytem V Zálomu 2900/8, Ostrava-Zábřeh, IČ: 41360192, v souladu s nájemní smlouvou č.
2/b/032/4/95 uzavřenou dne 15.02.1995 ve znění dodatků, dle důvodové zprávy
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části nebytových prostor v objektu DPS na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-
Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih o výměře
62,47 m2,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájmu 574 Kč/m2/rok

4311/85  
50

Zánik nájmu bytu dohodou, pronájem náhradního bytu, uzavření smlouvy o ubytování, uzavření
nájemní smlouvy, 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.

N. Ž., Volgogradská 119, č. b. 7
K. A., Volgogradská 22, č. b. 7
B. E., Pavlovova 71, č. b. 7

2) JUDr. M. K., Krajní 1569/2, Havířov-Podlesí

D. I., Čujkovova 29, č. b. 60
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K. J., V. Košaře 4, č. b. 13
H. G., Odborářská 70, č. b. 24

II.

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

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 68
P. A., Čujkovova 31
 
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

P. A., Čujkovova 31, č. b. 65

III.

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

místnost č. 11 - P. J., Čujkovova 38
místnost č. 14 - P. K., Horní 3
místnost č. 16 - Š. V., Horní 3
místnost č. 18 - T. R., Horní 3  
místnost č. 19 - H. I., Horní 3

IV.

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

Zlepšovatelů 54, 1+2, standard, č. b. 3
H. I., Zlepšovatelů 54

Volgogradská 149, 1+3, standard, č. b. 6
K. J., Volgogradská 149

V.

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

Svornosti 51, 1+2, standard, č. b. 9
M. Z., Svornosti 51

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. Z., Svornosti 51, č. b. 1

4312/85  
51

Zaslání výstrahy, výpověď z nájmu bytu, zajištění přístřeší, zrušení výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

K. H., Horymírova 4, č. b. 1

II.

o podání výpovědi ze společného nájmu (nájmu) bytu podle ust. § 711 odst. 2 písm. b) a d) občanského
zákoníku JUDr. J. J., dle důvodové zprávy

K. J., B. Václavka 21, č. b. 6
R. M., B. Václavka 21, č. b. 5
R. M., Vaňkova 52, č. b. 27
M. Š., Vaňkova 46 a M. I., Vaňkova 46, č. b. 19

III.

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

V. P., Volgogradská 161, č. b. 11
Ž. D., Pavlovova 67, č. b. 36

IV.
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o zrušení výpovědi z nájmu bytu, dle důvodové zprávy

H. D., Zlepšovatelů 24, č. b. 4

4313/85  
52

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu, dle důvodové zprávy

1)
K. J.
Svornosti 47, Ostrava-Zábřeh

D. B.
Svornosti 45, Ostrava-Zábřeh

2)
J. V.
Milana Fialy 1, Ostrava-Dubina

M. V.
Dr. Šavrdy 9, Ostrava-Bělský Les

4314/85  
53

Žádosti o uzavření nájemní smlouvy po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 50
R. M., B. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les a S. R., B. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les (zastoupena matkou M. R.,
B. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les)

Volgogradská 24, 1+2, standard, č. b. 10
D. R., Volgogradská 24, Ostrava-Zábřeh a D. L., Volgogradská 24, Ostrava-Zábřeh

4315/85  
54P

Změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol
 zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih. dle důvodové zprávy
zmocňuje

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

4316/85  
55P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
III. čtvrtletí roku 2013 oddělení školství a kultury

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za III. čtvrtletí roku 2013 oddělení školství a kultury,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění

4317/85  
56P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

E-aukce na paušální ceny za požadované výkony v rámci ZÚK.
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony spojené s VZ 36.13
Termín: 28. 04. 2014
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4318/85  
57P

Výběr  dle zák. č. 137/2006 Sb., "Opr. chodn. ul. Kosmonautů u ZŠ,opr. chodn. ul.Svornosti
10-24, opr. chodn. ul. Klegova 40-74, opr. chodn. ul. Svornosti 27-35, opr. chodn. ul. U Hrůbků,
opr. chodn. ul. Čujkovova Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

o novém posouzení a hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky 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"
jmenuje

komisi  pro posouzení a hodnocení nabídek  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: 30. 11. 2013

4319/85  
58P

Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách  „Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-“

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče č. 2  VAMOZ - servis, a.s.  se sídlem Obránců míru 523/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava
PSČ 703 00, IČ 258 48 461 a
uchazeče č. 6 MŽT Stavitelství, a.s. se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00, IČ
277 62 157
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
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 33.13 na provedení
stavebních prací   „Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-“  a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

Stavby COMPLET Technologic s.r.o. se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Na Jánské 1869/56, PSČ 710 00,
IČ 286 27 156  za nabídkovou cenu:
6 199 029 Kč bez DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem   Bystroň group a.s. se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz,
IČ 278 00 466 za nabídkovou cenu:
6 495 538 Kč bez  DPH

jako třetím v pořadí s uchazečem  BDSTAV MORAVA s.r.o. se sídlem Bruzovice 88, PSČ 739 36, IČ
268 07 947 za nabídkovou cenu:
6 509 964 Kč bez  DPH
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky   „Zateplení a
výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-“
Termín: 31. 10. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  „Zateplení a
výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-“
Termín: 15. 11. 2013
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 33.13
Termín: 30. 11. 2013

4320/85  
59P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Stavební úpravy podchodu "Savarin" ul. Dr. Martínka, Ostrava-
Hrabůvka
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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 40.13 na provedení
stavebních prací  "Stavební úpravy podchodu "Savarin" ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Stavos Stavba a.s., se sídlem U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 44739494, za nabídkovou
cenu:
Kč 17.845.845,00 bez DPH, a s lhůtou realizace 17 kalendářních týdnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Sdružení „RIDERA - PROMINECON,SAVARIN“ složené z Ridera
Stavební a.s., se sídlem Dělnická 382, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 45192464 a PROMINECON CZ a.s., se
sídlem Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1, IČ: 25110977, za nabídkovou cenu:
Kč 18.748.000,00 bez DPH, a s lhůtou realizace 30 kalendářních týdnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ:
48391204, za nabídkovou cenu:
Kč 19.856.628,00 bez DPH a s lhůtou realizace 28 kalendářních týdnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 40.13
Termín: 16. 12. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Stavební
úpravy podchodu "Savarin" ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 22. 11. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Stavební
úpravy podchodu "Savarin" ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 29. 11. 2013

4321/85  
60P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - projekt na "Rekonstrukce byt. domů Jubilejní kolonie
VII. etapa - Edisonova 15 (na poz. parc. č. 333) O.-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 49.13 na poskytnutí
služeb - projekt na "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa - Edisonova 15 (na pozemku
parc. č. 333) Ostrava-Hrabůvka" 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 235.000,00 bez DPH a s dobou plnění 12 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy,

- jako druhým v pořadí s uchazečem ATRIS, s.r.o., se sídlem Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice, IČ:
28608909, za nabídkovou cenu:
Kč 258.000,00 bez DPH, a s dobou plnění 8 kalendářních týdnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem PPS Kania s.r.o.,  se sídlem Olešní 583/9, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČ:
26821940, za nabídkovou cenu:
Kč 239.000,00 bez DPH a s dobou plnění 12 kalendářních týdnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 49.13
Termín: 30. 11. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 49.13 na
poskytnutí služeb - projekt na "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa - Edisonova 15 (na
pozemku parc. č. 333) Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 08. 11. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 49.13 na
poskytnutí služeb - projekt na "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa - Edisonova 15 (na
pozemku parc. č. 333) Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 15. 11. 2013

4322/85  
61P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace
budovy A

Rada městského obvodu

rozhodla
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na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku VZ
47.13 na provedení stavebních prací "ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A" o
vyloučení uchazeče:
- ELON ELEKTRO, spol. s r.o., se sídlem Boční 200/7, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČ: 25831747, a
- VOKD, a.s., se sídlem Nákladní 3179/1, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 47675853,
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 47.13 na provedení
stavebních prací  "ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:

- EIKO, s.r.o., se sídlem Obránců míru 50/224, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 48395471, za nabídkovou
cenu:
Kč 5.379.795,84 bez DPH, a lhůtu realizace 49 pracovních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem CubeNet, s.r.o., se sídlem 28. října 168, 709 01 Ostrava, IČ:
25388207, za nabídkovou cenu:
Kč 6.600.000,00 bez DPH, a lhůtu realizace 65 pracovních dnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem ELEKTRO - Vajdík, spol. s r.o., se sídlem Nájemnická 676/35, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 26822229, za nabídkovou cenu:
Kč 6.888.714,00 bez DPH a lhůtu a realizace 65 pracovních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 47.13
Termín: 30. 11. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "ÚMOb
Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A"
Termín: 08. 11. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "ÚMOb
Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu
Ostrava-Jih
Termín: 15. 11. 2013

4323/85  
62P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Výměna oken a meziokenních vložek
v objektu Na Mýtě 1556/10, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 53.13 na provedení stavebních prací
"Výměna oken a meziokenních vložek v objektu Na Mýtě 1556/10, 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. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodařství
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
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Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 53.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 05. 12. 2013

4324/85  
63

Postoupení pohledávek ze smlouvy o dílo č. 4/032/106/13 na Majetkovou správu Ostrava-Jih,
p.o.

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávek mezi statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih se sídlem Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ: 00845451, Majetkovou správou, příspěvkovou
organizací, se sídlem Provaznická 1244/62, 700 30  Ostrava – Hrabůvka, IČ: 66739331 a společností
Stavos Stavba a.s., se sídlem U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, IČ: 447 39 494, jejímž předmětem je
postoupení pohledávek ze smlouvy o dílo č. 4/032/106/13 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava Jih a společností Stavos Stavba a.s. dle předloženého návrhu
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
připravit návrh Smlouvy o postoupení pohledávek ze smlouvy o dílo č. 4/032/106/13 a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu.
Termín: 31. 10. 2013
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

45 Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení p. P. N., za byt na ul. Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj.
6.883 Kč, dle důvodové zprávy
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Tiskové opravy

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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