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Přehled usnesení 86. schůze Rady městského obvodu, ze dne 31. 10. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4325/86 1. Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2013 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4326/86 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4327/86 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4328/86 4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4329/86 5. Návrh rozpočtového opatření č.  4 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4330/86 6. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4331/86 7. Náhrada škody (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4332/86 8. Organizační zajištění inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2013 (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

4333/86 9. Licenční smlouva o veřejném provozování (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4334/86 10. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4335/86 11. Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4336/86 12. Výsledky vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za rok 2013
(Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu, Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4337/86 13. Návrh na dobu stanovenou pro uzavírání manželství - sezdávací dny pro rok 2014 a stanovení postupu při
povolování výjimek (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4338/86 14. Změna účelu financování položky 6111 - nákup programového vybavení (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4339/86 15. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4340/86 17. Změna výměry pro zimní údržbu místních komunikací (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4341/86 18. Změna výměry pro údržbu veřejné zeleně (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4342/86 19. Vyřazení majetku MSOJ (František Dehner, místostarosta)

4343/86 20. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4344/86 21. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4345/86 22. Návrh na vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkové organizace (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4346/86 23. Odpisové plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4347/86 24. Rozbory hospodaření Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace za 1. pololetí r. 2013 (Mgr.
Radim Miklas, místostarosta)

4348/86 25. Souhlas s použitím finančních prostředků z úplaty za předškolní vzdělávání na částečnou úhradu nákladů na
mzdy - části odstupného  pro nepedagogickou zaměstnankyni (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4349/86 26. Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvkové organizaci
(Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4350/86 27. Odpis pohledávek po zemřelých (František Dehner, místostarosta)

4351/86 28. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

4352/86 29. Pronájem části stěnové plochy k umístění reklamy v objektu Sportovního centra Dubina (František Dehner,
místostarosta)

4353/86 30. Smlouva o dílo č. 30/2013/52 (František Dehner, místostarosta)

4354/86 31. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod třetí osobou (František Dehner, místostarosta)

4355/86 32. Ukončení nájmu garážového stání v obytném domě, zveřejnění záměru na pronájem (František Dehner,
místostarosta)

4356/86 33. Ukončení nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 16, O.-Zábřeh dohodou
(František Dehner, místostarosta)

4357/86 34. Úprava nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Sportovního centra Dubina (František
Dehner, místostarosta)

4358/86 35. Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (František Dehner, místostarosta)

4359/86 36. Zánik nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu, zrušení výpovědi, uzavření nájemní smlouvy (František Dehner,
místostarosta)

4360/86 37. Zplnomocnění (František Dehner, místostarosta)

4361/86 38. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)
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4362/86 39. Pronájem bezbariérového bytu, zajištění náhradního bytu, uzavřeni smlouvy o ubytování (František Dehner,
místostarosta)

4363/86 40. Žádost o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

4364/86 41. Žádosti o uzavření nájemní smlouvy po zániku práva k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

4365/86 42. Bezplatné nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4366/86 43. Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4367/86 44. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4368/86 45. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4369/86 46. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4370/86 47. Sloučení parcel pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4371/86 48. Souhlas s instalací zařízení a vnitřních tras v objektu na ulici V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4372/86 49. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Starobělská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4373/86 50. Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Dubina u
Ostravy, lokalita ul. Kaminského (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4374/86 51. Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Husarova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4375/86 52. Ukončení nájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 a p.p.č 644/2 a  zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků
p.p.č. 608/2 a p.p.č. 644/2   k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X Rudná“ (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4376/86 53. Ukončení nájmu části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice Z. Bára (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4377/86 54. Ukončení pronájmu částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4378/86 55. Úprava výměry pronajatého pozemku,   zveřejnění záměrů na pronájem pozemku a prodej  pozemku v k.ú.
Hrabůvka, (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4379/86 56. Změna účelu užívání stánku na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4380/86 57. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4381/86 58. Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Drůbeží (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4382/86 59. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad
Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4383/86 60. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4384/86 61. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4385/86 62. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4386/86 63. Zveřejnení záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Schwaigrova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4387/86 64. Zveřejnení záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4388/86 65. Zveřejnění záměru na výpůjčku části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4389/86 66. Zveřejnění záměru na výpůjčku pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kapitolní (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4390/86 67. Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 61. schůze rady, konané dne 13. 12. 2012
do 75. schůze rady, konané dne 28.  5. 2013 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4391/86 68. Podnět Ing. Novotného dle zákona č. 128/2000 Sb. § 16 odst. 2 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4392/86 69P. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta, František Dehner, místostarosta)

4393/86 70P. Komplexní zateplení  a výměna oken domů ul. Vlasáková 15,17 (František Dehner, místostarosta)

4394/86 71P. Rekonstrukce dětského hřiště – Dvůr ul. Zimmlerova p.č. 287/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou (František Dehner,
místostarosta)
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4395/86 72P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) - Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4396/86 73P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. - III.
čtvrtletí ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací a za III. čtvrtletí roku 2013 Kulturního zařízení O.-Jih, p.o. a
odboru investičního (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4397/86 74P. Výběr  nabídky ZPŘ dle zák. č. 137/2006 Sb., "Oprava komunikace ul. Dvouletky, ul. Hasičská, oprava MK u
B.D. 21,23 ulice Čujkovova, oprava povrchu ulice Provaznická, oprava povrchu ulice Cholevova" (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

staženo 16. Alternativy možného řešení autobusové linky 41 v souvislosti s realizací kolejového propojení ulic Plzeňské a
Pavlovovy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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4325/86  
1

Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2013

Rada městského obvodu

projednala

plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2013

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih vzít předložený materiál na vědomí

4326/86  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5167 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5222 o 20 tis. Kč

4327/86  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 400 tis. Kč (volné zdroje z VH r. 2012)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5171, UZ 11 o 400 tis. Kč

4328/86  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 1, § 3632, pol. 2324 o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5192 o 100 tis. Kč

4329/86  
5

Návrh rozpočtového opatření č.  4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171, UZ 12 o 391 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 12 o 332 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, UZ 12 o 59 tis. Kč

4330/86  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5154 o 42 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 2212, pol. 5151 o 2 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 2212, pol. 5154 o 40 tis. Kč

4331/86  
7

Náhrada škody

Rada městského obvodu

trvá

na svém usnesení č 4048/81 ze dne 22. 8. 2013 nevyhovět žádosti o finanční odškodnění p. V. J. a dává na
vědomí zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava - Jih.

4332/86  
8

Organizační zajištění inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2013

Rada městského obvodu

schvaluje

- ústřední inventarizační komisi ve složení Ing. Iveta Břenková , Ing. Blažena Kotulková, Petra Urbanová,
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Bc. Eva Havránková, Martina Kuzníková, Bc. Radomíra Marenczoková Dis.

- časový harmonogram inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2013 dle předloženého návrhu

4333/86  
9

Licenční smlouva o veřejném provozování

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Licenční smlouvu o veřejném provozování s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.
s., 160 56 Praha 6 - Bubeneč, Čs. armády 786/20, IČ: 63839997 a
zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského k podpisu této smlouvy

4334/86  
10

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených Smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách za období od 1.7.2013 do 30.9.2013

4335/86  
11

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 19
S. B., trv. B. Václavka 1018/1, Ostrava-Bělský les

4336/86  
12

Výsledky vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za
rok 2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za rok
2013, č.j. SMO/248982/13/IAK/Szt.
ukládá

Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi
zaslat odboru interního auditu a kontroly MMO informaci o projednání výsledků kontroly hospodaření
městského obvodu Ostrava-Jih za období od 9/2012 do 7/2013 v radě městského obvodu včetně
Rozhodnutí č. 2/2013 tajemníka Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 14. 11. 2013

4337/86  
13

Návrh na dobu stanovenou pro uzavírání manželství - sezdávací dny pro rok 2014 a stanovení
postupu při povolování výjimek

Rada městského obvodu

stanoví

dobu pro uzavírání manželství na rok 2014 dle přiloženého návrhu
stanoví

postup při povolování výjimek dle přiloženého návrhu
stanoví

postup při uzavření manželství na jiném vhodném místě dle přiloženého návrhu

4338/86  
14

Změna účelu financování položky 6111 - nákup programového vybavení

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou účelu financování položky 6111 - nákup programového vybavení

4339/86  
15

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 100/5 ostatní plocha, ostatní komunikace,
ul.Karpatská, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře
13 m2 za účelem zřízení a užívání 1 parkovacího místa na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
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4340/86  
17

Změna výměry pro zimní údržbu místních komunikací

Rada městského obvodu

bere na vědomí

změnu výměry pro zimní údržbu místních komunikací  dle důvodové zprávy
pověřuje

vedoucího odboru Ing. Radima Dostála připravit dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 4/031/053/10/13

4341/86  
18

Změna výměry pro údržbu veřejné zeleně

Rada městského obvodu

bere na vědomí

změnu výměry pro údržbu veřejné zeleně dle důvodové zprávy
pověřuje

vedoucího odboru Ing. Radima Dostála připravit dodatek  číslo 3 ke smlouvě o dílo č.4/031/086/10 na
údržbu veřejné zeleně

4342/86  
19

Vyřazení majetku MSOJ

Rada městského obvodu

souhlasí

s vyřazením majetku MSOJ dle bodů 1 a 2 důvodové zprávy
bere na vědomí

informaci o vyřazení majetku MSOJ dle bodů 3 až 9 důvodové zprávy
doporučuje

Zastupitelstvu ke schválení vyřazení majetku MSOJ dle bodů 1 a 2 důvodové zprávy.

4343/86  
20

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 31, box č. 26, PP na ul. B. Četyny panu P. H. 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 32, box č. 34, PP na ul. Vl. Vlasákové panu M. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

4344/86  
21

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. 05, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní R. M., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 22, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan M. Ch.,
- PO 41, box č. 56, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní V. Z., 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.

4345/86  
22

Návrh na vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Základní školy Ostrava-Zábřeh,
Chrjukinova 12, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové výši Kč
44.748,29 dle  předloženého materiálu.

4346/86  
23

Odpisové plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu odpisových plánů na rok 2013 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
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Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

2) odpisové plány na rok 2014 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

4347/86  
24

Rozbory hospodaření Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace za 1. pololetí r.
2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výsledky hospodaření za 1. pololetí r. 2013 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, zřízené
Městským obvodem Ostrava-Jih dle příloh materiálu

4348/86  
25

Souhlas s použitím finančních prostředků z úplaty za předškolní vzdělávání na částečnou úhradu
nákladů na mzdy - části odstupného  pro nepedagogickou zaměstnankyni

Rada městského obvodu

souhlasí

s použitím finančních prostředků z úplaty za předškolní vzdělávání na částečnou úhradu  mezd - vyplacení
 části odstupného pro nepedagogickou zaměstnankyni  Mateřské školy  Ostrava-Zábřeh,  Volgogradská 4,
příspěvkové organizace, a to ve výši  5 456,-  Kč.

4349/86  
26

Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V.Košaře 6,
příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvkové
organizaci dle důvodové zprávy.

4350/86  
27

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- p. J. P., za pronájem bytu na ul. Fr. Formana 272/49, Ostrava-Dubina, ve výši 2.506 Kč s příslušenstvím
za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2010,
- pí J. M., za pronájem bytu na ul. Slezská 279/16, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 4.702,03 Kč s příslušenstvím
za "ušlé" nájemné,
- p. V. V., za pronájem bytu na ul. Závodní 923/41, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 6.010,46 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 2.346,52 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r.
2001,
- pí M. D., za pronájem bytu na ul. Mitušova 1061/45, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 2.295,90 Kč s
příslušenstvím za "ušlé" nájemné a ve výši 3.714,96 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb
za r. 2003 a r. 2004,
- p. J. K., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 8.075 Kč s příslušenstvím
za nájemné,
- p. J. P., za pronájem bytu na ul. Odborářská 676/70, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 17.472 Kč s
příslušenstvím za nájemné,
- p. J. G., za pronájem bytu na ul. Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, ve výši 1.763 Kč s příslušenstvím
za nájemné a ve výši 2.581 Kč za poplatek z prodlení,
- pí V. C., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 290/33, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.525,77 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2000 a r. 2001,
- p. J. H., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 304/45, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.044,80 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 1999 a r. 2000,
- pí Z. S., za pronájem bytu na ul. Horní 679/29, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.005 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2011,
- pí V. P., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 494/65, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 292 Kč s příslušenstvím za
nájemné a ve výši 108 Kč za poplatek z prodlení,
- pí A. R., za pronájem bytu na ul. Provaznická 906/76, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 2.301,40 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 2.320,97 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r.
2001 a r. 2002,
- pí L. H., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 349/59, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 8.704,18 Kč s
příslušenstvím za nájemné,
- p M. H., za pronájem bytu na ul. Horymírova 3063/123, Ostrava-Zábřeh, ve výši 9.319 Kč s
příslušenstvím za "ušlé" nájemné a ve výši 2.018,80 Kč za poplatek z prodlení,
- pí A. T., za pronájem bytu na ul. Mládeže 496/13, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.576,45 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2000 a r. 2001,
- p. F. K., za pronájem bytu na ul. Horní 679/29, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 2.390,49 Kč s příslušenstvím
za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2001 a r. 2002,
- pí Z. H., za pronájem bytu na ul. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1.287 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2008,

dle důvodové zprávy
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4351/86  
28

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Jubilejní 62, 1+2, standard, č. b. 11
N. R., Plavecká 1 a Ing. Nováková Pavlína, nar. 18.03.1976, Plavecká 1

Jubilejní 62, 1+2, standard, č. b. 12
M. A., Březinova 3

Jubilejní 68, 1+3, standard, č. b. 3
Ing. Ch. V., Cholevova 33

Kischova 8, 1+4, standard, č. b. 2
D. J., Horní 3

Klegova 23, 1+1, standard, č. b. 2
RSDr. S. V., Horní 3

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 25
L. M., Volgogradská 151

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 7
D. Z., Dobrovského 31/112, Ostrava-Přívoz

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 68
P. P., Dolní 84

2) nevybrat uchazeče na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné a pronájem bytu formou
"výběrového řízení za smluvní nájemné" znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy

V. Košaře 4, 0+1, standard, č. b. 38

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

L. M., Volgogradská 151, č. b. 10
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

Jubilejní 20, 1+1, standard, č. b. 1
S. R., Knížecí 13, Ostrava-Nová Ves

Tylova 4, 1+3, standard, č. b. 11
H. P., Zimmlerova 50

V. Jiřikovského 29, 1+3, standard, č. b. 8
Bc. S. O., F. Formana 29
rozhodla

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

III.

o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 12
S. M., F. Formana 55
rozhodla

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

4352/86  
29

Pronájem části stěnové plochy k umístění reklamy v objektu Sportovního centra Dubina

Rada městského obvodu
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rozhodla

o pronájmu části nebytových prostor - stěnové plochy za účelem umístění 2 kusů reklamních panelů  v
plastovém rámu o rozměru 70 x 50 cm v objektu Sportovního centra Dubina na ul. Horní 287/81 v Ostravě-
Dubině, žadateli - společnosti Little Italy s. r. o., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Kopaniny 917/10, PSČ
709 00, IČ: 28627741,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájemného 250 Kč/kus
/měsíc bez DPH, dle důvodové zprávy

4353/86  
30

Smlouva o dílo č. 30/2013/52

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o dílo č. 30/2013/52 se společností Q - ELEKTRIK a.s., Podzámčí 1926, PSČ 710
00,Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 26789655 na údržbu trafostanice Kryté sportoviště Dubina na dobu
neurčitou, s účinností od 1.1.2014, dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy.

4354/86  
31

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod třetí osobou

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením Smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod se společností Ostravské vodárny a
kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 45193673 pro třetí osobu
(účastník Sdružení" BYTY KOTLÁŘOVA" č.3 dle Smlouvy o dílo, společnost Stavos Stavba a.s., U Studia
3189/35, Ostrava-Zábřeh, IČ 447394941) na odběrném místě "Novostavba objektu pro nájemní bydlení v
městském obvodu Ostrava - Jih, na ulici Kotlářova, Ostrava - Zábřeh, dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr.Karla Sibinského k podpisu smlouvy.

4355/86  
32

Ukončení nájmu garážového stání v obytném domě, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
ukončit nájem garážového stání č. 4 v obytném domě na ul. Fr. Formana 281/34 v Ostravě-Dubině s
nájemkyní pí L. K., bytem Fr. Formana 281/34, Ostrava-Dubina dohodou ke dni 30.11.2013 dle důvodové
zprávy

II.
zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 4 v obytném domě ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Fr. Formana 281/34 v
Ostravě-Dubině na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou a s výší měsíčního nájemného 815 Kč
vč. DPH

4356/86  
33

Ukončení nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 16, O.-Zábřeh
dohodou

Rada městského obvodu

zrušuje

část I. usnesení č. 4104/81 ze dne 22.08.2013, kterým rada městského obvodu rozhodla o podání výpovědi
z nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 2464/16, Ostrava-Zábřeh paní I. R.,
bytem Volgogradská 2461/18, Ostrava-Zábřeh, IČ: 65478746
rozhodla

ukončit nájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 2464/16, Ostrava-Zábřeh s
nájemkyní paní I. R., bytem Volgogradská 2461/18, Ostrava-Zábřeh, IČ: 65478746 dohodou ke dni
31.10.2013 dle důvodové zprávy

4357/86  
34

Úprava nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Sportovního centra Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
ukončit  pronájem nebytových prostor v objektu Sportovního centra Dubina na ul. Horní 81, Ostrava-
Dubina, o výměře 1m2, nájemci - spol. Čirva s. r. o., IČ: 25859871, se sídlem Hradní 27/37, Slezská
Ostrava,  za účelem instalace a provozování nápojového automatu, s výší nájemného 500 Kč/měsíc, dle
důvodové zprávy

II.
zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v objektu Sportovního centra Dubina na ul. Horní 81,
Ostrava-Dubina, o výměře 1m2, za účelem instalace nápojového automatu, s výší nájemného 500 Kč/měsíc
bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle důvodové zprávy
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4358/86  
35

Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu na dobu určitou - 12 měsíců, dle důvodové zprávy

B. Dvorského 1, 1+3, standard
T. K., Zdeňka Bára 6, O.-Dubina

4359/86  
36

Zánik nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu, zrušení výpovědi, uzavření nájemní smlouvy

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) JUDr. M. K.

MUDr. Š. P., Jižní 11, č. b. 4
L. D., P. Lumumby 20, č. b. 6
K. M., Svornosti 7 a Kročová Zdeňka, nar. 30.05.1954, Svornosti 7, č. b. 4

2) JUDr. J. J.

M. A., Lumírova 7, č. b. 4

3) Y. D.

J. M., Volgogradská 92, č. b. 5

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

Ď. P., Volgogradská 94 a Ďuríčková Michaela,, nar. 07.07.1987, Volgogradská 94, č. b. 2
S. M., Tylova 4, č. b. 31

III.

trvat

na výpovědi z nájmu bytu doručené p. P. V., Volgogradská 161, č. b. 11, dle důvodové zprávy

IV.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy Jiskřiček 10, 1+2, standard, č. b. 9
S. J., Jiskřiček 10

4360/86  
37

Zplnomocnění

Rada městského obvodu

bere na vědomí

udělení plné moci zaměstnanci statutárního města Ostravy , zařazeného do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih , odboru bytového a ostatního hospodářství paní M. H. v rozsahu přílohy č.1

4361/86  
38

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,
-  p. R. H. a pí M. H., za byt na ul. Zlepšovatelů 566/34, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100%, tj. 4.233 Kč,
dle důvodové zprávy

4362/86  
39

Pronájem bezbariérového bytu, zajištění náhradního bytu, uzavřeni smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o pronájmu bytu zvláštního určení (bezbariérový byt) na dobu určitou, dle důvodové zprávy
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Tarnavova 8, 1+2, standard, č. b. 4
R. H., Tarnavova 8 (zastoupený matkou pí D. H., Tarnavova 8)

II.

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

Zlepšovatelů 56, 1+2, standard, č. b. 1
M. Š., Edisonova 17

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. Š., Edisonova 17, č. b. 3

III.

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

místnost č. 12 - K. J., F. Formana 33

4363/86  
40

Žádost o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu, dle důvodové zprávy

V. K.
Františka Formana 49, Ostrava-Dubina

M. A.
Horymírova 4, Ostrava-Zábřeh

4364/86  
41

Žádosti o uzavření nájemní smlouvy po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 2
S. V., Jubilejní 64, Ostrava-Hrabůvka

Edisonova 15, 1+2, byt se sníženou kvalitou, č. b. 2
H. Š., Edisonova 15, Ostrava-Hrabůvka (zastoupen Z. P., Edisonova 15, Ostrava-Hrabůvka, na základě Plné
moci ze dne 13.03.2013).

4365/86  
42

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

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s bezúplatným nabytím stavby příjezdu o výměře 69 m2 na pozemcích p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň a
p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova, z vlastnictví společnosti
TEMPO TRAINING  & CONSULTING a.s., IČ: 26813335, Ostrava, Svinov, Nad Porubkou 838,  do vlastnictví
statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, v účetní hodnotě 17.250,- Kč

a
doporučuje

zastupitelstvu městského rozhodnout  nenabýt  stavbu příjezdu o výměře 69 m2 na pozemcích p.p.č.
654/51 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Samoljovova, z vlastnictví společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., IČ: 26813335, Ostrava,
Svinov, Nad Porubkou 838, bezplatně do vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému
obvodu Ostrava - Jih, v účetní hodnotě 17.250,- Kč

4366/86  
43

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem  pozemku  p.p.č. 783/69 ostatní plocha, zeleň o výměře 670 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu č. 2963-22/2013 ze dne 3.6.2013, oddělením z pozemku p.p.č. 783/6 ostatní plocha,
zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  do vlastnictví společnosti  GYNET AH spol. s r.o., IČ: 25876457, se sídlem
Ostrava-Koblov, Antošovická č. 226, PSČ 711 00, za celkovou kupní cenu ve výši  770.500,- Kč,  za
podmínky úhrady správního poplatku  ve výši 1.000,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku ve
výši 1.500,- Kč
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a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout  o úplatném převodu dotčeného pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou

4367/86  
44

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, v 
k.ú Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou pod stávajícími garážemi v cizím vlastnictví na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok:

1)pozemek parc.č.st. 611/8, zast. pl. o výměře 23 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Slezská, firmě
REALITNÍ AGENTURA VÍTEK, s.r.o. se sídlem Hasičská 545/44, Ostrava-Hrabůvka;
2)pozemek parc.č.st. 1918, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul.U Nové školy, paní J.
Š., bytem Českolipská 394/8, 190 00  Praha Střížkov;
3)pozemek parc.č.st. 1987/1, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy, panu Ing. K. K., bytem Belikovova 1516/1, Ostrava-Zábřeh;
4)pozemek parc.č.st. 3684, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní Z.
S., bytem Rodimcevova 2179/17, Ostrava-Zábřeh.

4368/86  
45

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku p.p.č. 654/36 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a
užívání parkovacích stání pro osobní automobily, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou takto:

a) na pozici č.  1o výměře 15 m2 panu J. V., bytem Bogorodského 12, Ostrava - Zábřeh
b) na pozici č. 2 o výměře 13 m2 panu  M. B., bytem Bogorodského 12, Ostrava - Zábřeh
c) na pozici č. 3 o výměře 15 m2 paní  M. V., Bogorodského 12, Ostrava - Zábřeh

4369/86  
46

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č.  6076 zastavěná plocha o výměře 17  m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Korýtko, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih, paní  V. K.,
bytem Volgogradská 29, Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání stavby zahradní chatky, s ročním nájmem ve
výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4370/86  
47

Sloučení parcel pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

bere na vědomí

oznámení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava o sloučení parcel
pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou, dle důvodové zprávy;

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi v cizím vlastnictví:
1)pozemek parc.č.st. 4725/1, zast. pl. o výměře 31 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na
ul. Starobělská;
2)pozemek parc.č.st. 4726/1, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou lokalita na
ul. Starobělská;
3)pozemek parc.č.st. 4727/1, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou lokalita na
ul. Starobělská;
4)pozemek parc.č.st. 4728/1, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou lokalita na
ul. Starobělská;
5)pozemek parc.č.st. 4729/1, zast. pl. o výměře 23 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou lokalita na
ul. Starobělská;
6)pozemek parc.č.st. 4926/1, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou lokalita na
ul. Starobělská;
7)pozemek parc.č.st. 4928/1, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou lokalita na
ul. Starobělská;
8)pozemek parc.č.st. 4929/1, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou lokalita na
ul. Starobělská;
9)pozemek parc.č.st. 4950/1, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou lokalita na
ul. Starobělská;
10)pozemek parc.č.st. 4873/1, zast. pl. o výměře 24 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou lokalita U Výtopny;
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11)pozemek parc.č.st. 6102, zast. pl. o výměře 38 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou lokalita U Výtopny;
12)pozemek parc.č.st. 6105, zast. pl. o výměře 46 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou lokalita U Výtopny;
13)pozemek parc.č.st. 6133, zast. pl. o výměře 29 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou lokalita U Výtopny;
14)pozemek parc.č.st. 6166, zast. pl. o výměře 28 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou lokalita U Výtopny

4371/86  
48

Souhlas s instalací zařízení a vnitřních tras v objektu na ulici V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem do objektu a s instalací zařízení a vnitřních tras v rámci realizace projektu „Rozvoj metropolitní
komunikační infrastruktury SMO“, kterým bude zřízeno datové připojení do metropolitní komunikační
infrastruktury statutárního města Ostrava v budově na ulici  V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh.

4372/86  
49

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemku p.p.č. 121/1 ostatní plocha, jiná plocha  v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby „přípojky NN " v délce cca 38 bm

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 121/1 ostatní plocha, jiná plocha  v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, za účelem umístění stavby „přípojky NN“ v délce cca 38 bm pro
pana Dušana Strapáče, bytem Starobělská 2605/62, Ostrava – Zábřeh, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v
ostatní ploše

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s panem Dušanem Strapáčem, bytem Starobělská 2605/62,
Ostrava – Zábřeh, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2
usnesení dle předloženého návrhu,  s dobou platnosti do 31.10.2015

4373/86  
50

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „IO 09 Přípojka vodovodu“ v souvislosti s přípravou stavby
Integrovaného výjezdového centra  Ostrava – Jih na pozemku parc.č. 71/123 ostatní plocha-jiná plocha, v
k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Kaminského, který je v majetku statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění přípojky vodovodu vč. vodoměrné šachtice přes
parc.č. 71/123 o výměře 39 bm  

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku parc.č. 71/123 ostatní plocha-jiná pocha,
v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Kaminského, který je v majetku statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění  přípojky vodovodu vč. vodoměrné šachtice přes
parc.č. 71/123 o výměře 39 bm,  pro Moravskoslezský kraj, a.s., IČ: 70890692, se sídlem 28. října
2771/117 Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupený na základě plné moci společnosti, za jednorázovou
úplatu ve výši 1.000 Kč bez DPH:

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:
a) umístění a užívání  stavby „přípojky vodovodu vč. vodoměrné šachtice“
b) vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „přípojky vodovodu vč. vodoměrné
šachtice“

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s Moravskoslezským krajem, a.s., IČ: 70890692, se sídlem 28.
října 2771/117 Ostrava – Moravská Ostrava,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
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břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 31.12.2015

4374/86  
51

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Ostrava, Husarova, Diatková, NNv“ na pozemcích parc.č. 118
ostatní plocha-ostatní komunikace a parc.č. 124 ostatní plocha-ostatní komuniákace, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Husarova, které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem stavebních úprav stávající nadzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV, spočívající v
převěšení nadzemních vodičů ze štítové stěny stávajícího RD č.pop. 167/2 situovaného na pozemku parc.č.
121,  přes parc.č. 118 o výměře 2 bm a přes parc.č. 124 o výměře 32 bm  

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích parc.č. 118 ostatní plocha-ostatní
komunikace a parc.č. 124 ostatní plocha-ostatní komuniákace, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova,
které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
stavebních úprav stávající nadzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV, spočívající v převěšení nadzemních
vodičů ze štítové stěny stávajícího RD č.pop. 167/2 situovaného na pozemku parc.č. 121,  přes parc.č. 118
o výměře 2 bm a přes parc.č. 124 o výměře 32 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 Profiprojekt s.r.o., IČ: 27779319, se sídlem Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek – Místek, za
úplatu:

trvalý travní porost za cenu 500 Kč/bm bez DPH nad ostatní plochou
ostatní plocha-ostatní komunikace za cenu 600 Kč/bm bez DPH nad zpevněnou plochou

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:
a) umístění a užívání  stavby „nadzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV“
b) vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „nadzemní elektrické přípojky NN 0,4
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

4375/86  
52

Ukončení nájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 a p.p.č 644/2 a  zveřejnění záměru na pronájem
částí pozemků p.p.č. 608/2 a p.p.č. 644/2   k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X
Rudná“

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 za účelem užívání zahrádky č. 25,  s  nájemkyní paní L. Ch.,
bytem B. Václavka  993/16, Ostrava – Bělský Les, v souladu se zněním čl. VIII. odst. 1 písm b) Smlouvy o
nájmu nemovitosti č. 7/014/2077/08/Ulr,  ve znění dodatku č. 1,  a to dnem 2.9.2013
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, svěřené
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zahrádky č. 25 na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou.

4376/86  
53

Ukončení nájmu části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice Z. Bára

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 100/20 ostatní plocha-zeleň o výměře 7 m2  v k.ú. Dubina u
Ostravy, ul. Z. Bára, společnosti  Sladký sen Cz s.r.o., IČ: 28624891, Vrbka 74/52, 725 26 Ostrava –
Krásné Pole, dle smlouvy č. 7/014/919/10/Dzi uzavřené dne 14.12.2010, dohodou dnem 31.10.2013, dle
důvodové zprávy

4377/86  
54

Ukončení pronájmu částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemků parc.č. 244/1 ostatní plocha-silnice a parc.č. 265 ostatní plocha-jiná
plocha o celkové výměře 96 m2  (4 m x 24 m), v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova, společnosti
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BEKOTEX, spol. s r.o., IČ: 25870271, se sídlem U Řeky 682, 720 00 Ostrava – Hrabová, dle smlouvy  č.
7/014/423/12/Dzi uzavřené dne 7.9.2012, dohodou dnem 31.10.2013, dle důvodové zprávy

4378/86  
55

Úprava výměry pronajatého pozemku,   zveřejnění záměrů na pronájem pozemku a prodej
 pozemku v k.ú. Hrabůvka,

Rada městského obvodu

rozhodla

a) o snížení výměry vypůjčeného pozemku p.p.č. 119/4 zahrada, zemědělský půdní fond o výměře  2077
m2 v k.ú. Hrabůvka, užívaného na základě Smlouvy o výpůjčce a smlouvě o právu provést stavbu č.
17/014/669/09/Bie  ze dne 19.10.2009,  vypůjčiteli  POMEGA s.r.o., se sídlem Ostrava, Hrabůvka, U Haldy
č.p. 55, PSČ 700 30 , IČ 268 28 472  z původní výměry 2077 m2 na 1469 m2 s účinností od 1.1.2014

b) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č.119/4 zahrada, zemědělský půdní fond o výměře 608
m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. U Haldy, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za účelem užívání pozemku pod multifunkčním hřištěm

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemku p.p.č. 119/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 797 m2 ,
za účelem vybudování šaten pro sportovce, sprch a skladu  na sportovní nářadí, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k prodeji výše uvedného pozemku

4379/86  
56

Změna účelu užívání stánku na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP

Rada městského obvodu

souhlasí

se   změnou účelu užívání části pozemku p.p.č.  654/34 ostatní plocha, zeleň o výměře 64 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, nám. SNP, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, pronajatého paní M. B., IČ: 74674013, bytem Lechowiczova 2844/23, Ostrava - Moravská
Ostrava, na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/1448/08/Ulr.  ze dne 18.9.2008, z účelu
užívání stávajícího stánku s prodejem jízdenek DPO, po dobu rekonstrukce Kulturního domu AKORD na účel
prodejna potřeb pro zvířata - ZVERIMEX

a
rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. č. 7/014/1448/08/Ulr. ze dne 18.9.2008,  ve znění
tohoto usnesení, dle důvodové zprávy

4380/86  
57

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

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc.č. 851 orná půda, o výměře 8647 m2, v k.ú.  Výškovice u
Ostravy, ul. Proskovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k záměru prodeje výše  uvedeného  pozemku, v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci
zveřejnění záměru na prodej dotčeného pozemku

4381/86  
58

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 1091 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 2 x
90 m2, za účelem užívání jako zahrady na ul. Drůbeží v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

4382/86  
59

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a 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 v cizím vlastnictví:

1)pozemek parc.č.st. 1078/7, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Hasičská;
2)pozemek parc.č.st. 2387, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny.
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4383/86  
60

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/35 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x 4 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za účelem instalace závěsných lodžií o rozloze 2,7 x 1,3 m na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

4384/86  
61

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č.654/36 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x 4 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za účelem instalace závěsných balkonů o rozloze 1,5 x 2,5 m,  na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

4385/86  
62

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 1237/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih,  za účelem provozování stánku PNS,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4386/86  
63

Zveřejnení záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Schwaigrova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 424/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14
m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Schwaigrova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání příjezdu,  na dobu neurčitou  s tříměsíční
výpovědní lhůtou

4387/86  
64

Zveřejnení záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 673/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  13
m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou - ul. V Troskách, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání příjezdu k RD,  na dobu neurčitou  s tříměsíční
výpovědní lhůtou

4388/86  
65

Zveřejnění záměru na výpůjčku části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku parc.č. 793/296 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 530 m2,
za účelem výstavby přízemní bezbariérové budovy MIKASA denního stacionáře pro děti a mladé lidi s
kombinovaným postižením (235 m2) a užívání přilehlé části prostranství v rámci aktivit s uživateli s
nutností oplocení (300 m2), na ul. Charvátská, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu 20 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou

4389/86  
66

Zveřejnění záměru na výpůjčku pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kapitolní

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku pozemků st.p.č. 1545 zastavěná plocha na nádvoří o výměře 146 m2, p.p.č.
458/28 zahrada o výměře 358 m2 a p.p.č. 456/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v k.
ú. Zábřeh nad Odrou - ul. Kapitolní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za účelem poskytování sociálních služeb,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4390/86  
67

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 61. schůze rady, konané dne
13. 12. 2012 do 75. schůze rady, konané dne 28.  5. 2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 61. schůze rady, konané dne 13. 12. 2012
do 75. schůze rady, konané dne 28.  5. 2013 s tím že,
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a) níže uvedené usnesení se ponechává v evidenci:

3243/66
3279/67
3466/69
3470/69
3531/70
3546/71
3717/74

b) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:

3037/60          3333/67          3598/71      
3108/61          3345/68          3599/71
3109/61          3395/68          3600/71
3110/61          3398/68          3601/71
3144/64          3399/68          3605/72
3179/64          3400/68          3612/73
3181/64          3401/68          3613/73
3182/64          3402/68          3656/73
3187/65          3403/68          3657/73
3191/65          3412/69          3658/73
3208/65          3414/69          3659/73
3222/65          3471/69          3660/73
3227/65          3472/69          3664/73
3229/65          3473/69          3665/73
3231/65          3474/69          3666/73
3232/65          3475/69          3668/73
3233/65          3476/69          3727/74
3234/65          3477/69          3728/74
3262/66          3478/69          3729/74
3267/66          3479/69          3733/74
3270/66          3480/69          3735/74
3280/67          3495/70          3736/74
3284/67          3529/70          3737/74
3315/67          3530/70          3738/74
3325/67          3532/70          3739/74
3327/67          3535/70          3740/74
3328/67          3537/70          3741/74
3329/67          3594/71          3743/74
3330/67          3595/71          
3331/67          3597/71

4391/86  
68

Podnět Ing. Novotného dle zákona č. 128/2000 Sb. § 16 odst. 2

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podnět Ing. Jaroslava Novotného dle zák. č. 128/2000 Sb. § 16 odst. 2 ze dne 4. 9. 2013, týkající se zápisů
ze zasedání zastupitelstva
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu projednat výše uvedený podnět Ing. Novotného

4392/86  
69P

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

odměny ředitelům příspěvkových organizací v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v
platném znění a v souladu se "Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního,
zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih"

4393/86  
70P

Komplexní zateplení  a výměna oken domů ul. Vlasáková 15,17

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/010/2013, na realizaci VZ 13.13 pro stavbu "Komplexní
zateplení domu, výměna oken, vstupních předních dveří a poštovních schránek Vl. Vlasákové 15, 17,
Ostrava-Bělský Les" k provedení dodatečných nezbytných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této
zakázky. Na základě předložených dokladů se zvyšuje konečná cena díla na tuto zakázku o částku 3 676,76
Kč bez DPH na částku 6 233 527,76 Kč bez DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku
se zhotovitelem BD STAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice.
bere na vědomí

navýšení částky odvodu DPH o 551,51 Kč na 935 029,16 Kč u této  zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.
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ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě "Komplexní zateplení domu, výměna oken, vstupních předních
dveří a poštovních schránek Vl. Vlasákové 15, 17, Ostrava-Bělský Les".
Termín: 30. 10. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě "Komplexní zateplení domu, výměna oken, vstupních předních dveří
a poštovních schránek Vl. Vlasákové 15, 17, Ostrava-Bělský Les" a předložit jej k podpisu starostovi
městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 06. 11. 2013

4394/86  
71P

Rekonstrukce dětského hřiště – Dvůr ul. Zimmlerova p.č. 287/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/017/2013, na realizaci VZ 34.13 pro stavbu
"Rekonstrukce dětského hřiště - Dvůr ul. Zimmlerova p.č. 287/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou" k provedení
nezbytných dodatečných prací k dokončení díla a nerealizování některých položek zakázky. Na základě
předložených dokladů, se snižuje konečná cena díla na tuto zakázku o částku 313,55 Kč vč. DPH na částku
2 096 221,45 Kč a kterým se upravuje položkový rozpočet na stavbu se zhotovitelem ŠÍP STAVING s.r.o.,
se sídlem Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu  "Rekonstrukce dětského hřiště - Dvůr ul.
Zimmlerova p.č. 287/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou"
Termín: 30. 10. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu  "Rekonstrukce dětského hřiště - Dvůr ul.
Zimmlerova p.č. 287/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou" a předložit jej k podpisu starostovi městského obvodu
Ostrava-Jih
Termín: 06. 11. 2013

4395/86  
72P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 54.13 k poskytování služeb
"Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb." dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání
koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím
zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 54.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové mandátní smlouvy
Termín: 05. 12. 2013

4396/86  
73P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
I. - III. čtvrtletí ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací a za III. čtvrtletí roku 2013 Kulturního
zařízení O.-Jih, p.o. a odboru investičního
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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 Základní školy a mateřské školy, Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2013 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2013 Mateřské školy Harmonie, Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové
organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2013 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2013 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2013 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, Ostrava-Jih, Dr. Martínka 1439/4, příspěvkové
organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové
organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2013 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2013 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace,
- za I. a II. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace,
- za II. a III. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 2600/6B,
příspěvkové organizace
- za III. čtvrtletí roku 2013 odboru investičního,
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

4397/86  
74P

Výběr  nabídky ZPŘ dle zák. č. 137/2006 Sb., "Oprava komunikace ul. Dvouletky, ul. Hasičská,
oprava MK u B.D. 21,23 ulice Čujkovova, oprava povrchu ulice Provaznická, oprava povrchu ulice
Cholevova"

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení  uchazeče
ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43, IČ 45192286, závod Ostrava,
Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice
pro část  3 a pro část  4
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 51.13 na provedení
stavebních prací  "Oprava komunikace ul. Dvouletky, ul. Hasičská, oprava MK u B.D. 21,23 ulice Čujkovova,
oprava povrchu ulice Provaznická, oprava povrchu ulice Cholevova " a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem pro část 1:

s uchazečem  ALPINE Bau CZ s.r.o. se sídlem  Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43, IČ
45192286, závod Ostrava, Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice za nabídkovou cenu 2 589 625,60 Kč
bez DPH/realizace 6 týdnů

jako druhým v pořadí s uchazečem. KARETA s.r.o. se sídlem Bruntál, Krnovská 1877/51, PSČ 792 01, IČ
62360213 za  nabídkovou cenu 2 671 377 Kč bez DPH/realizace 6 týdnů.

jako třetím v pořadí s uchazečem  PTGE OVA s.r.o. se sídlem Volenská 1680, Šenov, PSČ 739 34 IČ
28584431 za nabídkovou 3 027 120 Kč/realizace 4 týdny.

pro část  2
s uchazečem.   ALPINE Bau CZ s.r.o. se sídlem  Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43, IČ
45192286, závod Ostrava, Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice za  za nabídkovou cenu 1 351 006,40
Kč bez DPH/realizace 5 týdnů.

jako druhým v pořadí   s uchazečem  JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714,
PSČ 719 00, 25855581  za  nabídkovou cenu 1 478 475 Kč bez DPH/realizace 4 týdny.

jako třetím v pořadí s uchazečem KARETA s.r.o. se sídlem Bruntál, Krnovská 1877/51, PSČ 792 01, IČ
62360213 za nabídkovou 1 463 800 Kč/realizace 5 týdnů.

pro část  3
s uchazečem. STRABAG a.s.  se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744  za  za
nabídkovou cenu 942 098,30 Kč bez DPH/realizace 1 týden.
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jako druhým v pořadí  s uchazečem JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714,
PSČ 719 00, 25855581  za  nabídkovou cenu 939 886 Kč bez DPH/realizace 3 týdny.

jako třetím v pořadí s uchazečem KARETA s.r.o. se sídlem Bruntál, Krnovská 1877/51, PSČ 792 01, IČ 623
60 213 za nabídkovou 1 009 097 Kč/realizace 4 týdny.

pro část  4
s uchazečem. STRABAG a.s.  se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744  za  za
nabídkovou cenu 450 790,70 Kč bez DPH/realizace 1 týden.

jako druhým v pořadí   s uchazečem JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714,
PSČ 719 00, 258 55 581  za  nabídkovou cenu 418 200 Kč bez DPH/realizace 2 týdny.

jako třetím v pořadí s uchazečem KARETA s.r.o. se sídlem Bruntál, Krnovská 1877/51, PSČ 792 01, IČ
62360213 za nabídkovou 467 154 Kč/realizace 2 týdny.
ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrhy smluv o dílo pro části  1, 2, 3 a 4  s vybranými uchazeči na realizaci podlimitní veřejné
zakázky
Termín: 11. 11. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrhy smluv o dílo pro části 1, 2, 3 a 4  s vybranými uchazeči na realizaci podlimitní veřejné
zakázky  "Oprava komunikace ul. Dvouletky, ul. Hasičská, oprava MK u B.D. 21,23 ulice Čujkovova, oprava
povrchu ulice Provaznická, oprava povrchu ulice Cholevova"
Termín: 25. 11. 2013
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 51.13
Termín: 30. 11. 2013
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Tiskové opravy

TO Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiříkovského - T.O. usn.č. 4067/81 z
22.8.2013

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 71/57 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 9 m2 , ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.  Dubina u Ostravy, ul. V.
Jiříkovského, za účelem provozování stávajícího novinového stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za cenu 6.475 Kč/rok, společnosti PNS Grosso s.r.o., IČ: 48592153, Paceřická 1/2773,
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
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