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Přehled usnesení 87. schůze Rady městského obvodu, ze dne 14. 11. 2013 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4398/87 1. Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy a návrh harmonogramu prací na
návrhu rozpočtu  m.o. Ostrava-Jih pro rok 2014 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4399/87 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4400/87 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4401/87 4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4402/87 5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4403/87 6. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4404/87 7. Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4405/87 8. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4406/87 9. Ukončení nájemního vztahu v krytém stání (František Dehner, místostarosta)

4407/87 10. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4408/87 11. Zateplení štítové stěny a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů  22, 24, 26, O. – Hrabůvka (František Dehner,
místostarosta)

4409/87 12. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4410/87 13. Alternativy možného řešení autobusové linky 41 v souvislosti s realizací kolejového propojení ulic Plzeňské a
Pavlovovy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4411/87 14. Projednání podnětu občana Ing. Jaroslava Novotného ze dne 6. září 2013 - údržba zeleně (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

4412/87 15. Podnět manželů Pořízkových zastupitelstvu městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4413/87 16. Bezúplatné předání majetku Statutárnímu městu Ostrava (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4414/87 17. Souhlas s kácením dřevin na pozemku  p.p.č. 793/1 v k.ú. Hrabůvka, lokalita Moravská x Místecká (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4415/87 18. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Zkrácená (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4416/87 19. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemku v k. ú. Hrabůvka
ul. Dr. Martínka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4417/87 20. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4418/87 21. Svěření pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V.Jiříkovského, J. Maluchy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4419/87 22. Záměr na prodej nebytového prostoru č. 955/24 v domě na ul. B. Četyny 3 (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4420/87 23. Změna hodnoty předaného nemovitého majetku předaného příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod  Ostrava-Jih - zrušení části usnesení 3500/70 ze dne 11.4.2013
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4421/87 24. Zrušení usnesení a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky
v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. Výškovická x Jugoslávská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4422/87 25. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku a pronájem s následným prodejem druhé části pozemku v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4423/87 26. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Z. Bára (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4424/87 27. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad
Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4425/87 28. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4426/87 29. Odpis nedobytné pohledávky (František Dehner, místostarosta)

4427/87 30. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

4428/87 31. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

4429/87 32. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

4430/87 33. Snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Edisonova 27, O.-Hrabůvka
(František Dehner, místostarosta)

4431/87 34. Udělení souhlasu s užíváním  nebytových prostor v objektu na ul. Krasnoarmějců 26A, Ostrava-Zábřeh
sdružení FC OSTRAVA - JIH - mládež o. s. (František Dehner, místostarosta)

4432/87 35. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě - pronájem garáže nájemci p. Hruškovi (František Dehner,
místostarosta)
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4433/87 36. Zánik nájmu bytu dohodou, podání výpovědi, zajištění přístřeší (František Dehner, místostarosta)

4434/87 37. Zveřejnění záměru na pronájem části střechy obytného domu  V. Košaře 124/5, Ostrava-Dubina (František
Dehner, místostarosta)

4435/87 38. Žádost o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

4436/87 39. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (František Dehner, místostarosta)

4437/87 40. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (František
Dehner, místostarosta)

4438/87 41. Poskytnutí peněžitého plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu a dalším občanům
(Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4439/87 42. Návrh zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům
zastupitelstva městského obvodu pro rok 2014 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4440/87 43. Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih pro rok 2014 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4441/87 44. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 12. zasedání, konaného dne 13. 9.
2012, do 18. zasedání, konaného dne 12. 9. 2013 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4442/87 45P. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 4/031/086/10/13 na údržbu veřejné zeleně (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4443/87 46P. Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 4/031/053/10/13 na ZÚK a doplnění plánu ZÚK (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4444/87 47P. Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o nich (otevřené řízení dle § 27 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Stavební úpravy podchodu "Savarin" ul. Dr.
Martínka, O.-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4445/87 49P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B části
II. Zásad) - „Dodávka software MS Exchange" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

4446/87 51P. Varianty - připadnutí nebo nepřipadnutí jistoty, výzva k součinnosti uchazeči druhému v pořadí nebo zrušení
ZŘ (ZPŘ 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)

4447/87 52P. Výběr  nabídky ZPŘ 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)

4448/87 53P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - projekt na "Rekonstrukci reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOb
Ostrava-Jih" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4449/87 54. Výzva občanského sdružení Oživení k vymáhání škody před promlčením nároku obce (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

4450/87 55. Vymáhání škody vzniklé městskému obvodu - variantní návrh (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4451/87 56P. Výběr nejvhodnější nabídky (vyhlášené dle § 38 dle zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších
předpisů) -„Výměna oken a meziokenních vložek v objektu Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka" (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

staženo 48P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B části
II. Zásad) -  „Exekuční činnost a další činnosti exekutora pro Statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih na období let 2014 a 2015“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

staženo 50P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B části
II. Zásad) - „Poskytování právních služeb  pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na
 období let 2014 a 2015“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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4398/87  
1

Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy a návrh harmonogramu
prací na návrhu rozpočtu  m.o. Ostrava-Jih pro rok 2014

Rada městského obvodu

bere na vědomí

metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014

schvaluje

harmonogram postupu prací na návrhu rozpočtu m.o. Ostrava-Jih pro rok 2014

4399/87  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Horymírova, tj. navýšení o 943 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 141 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 802 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 381 o 141 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 381 o 802 tis. Kč

4400/87  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazných ukazatelů PO dle důvodové zprávy

2) rozpočtové opatření, kterým se
    - zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 119 tis. Kč
    - zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3141, pol. 2322 o 21 tis. Kč
    - zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 119 tis. Kč
    - zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG 417 o 21 tis. Kč

4401/87  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazných ukazatelů PO dle důvodové zprávy

2) rozpočtové opatření, kterým se
    - snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91, ORG dle důvodové zprávy o 54 tis. Kč
    - zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91,  ORG dle důvodové zprávy o 54 tis. Kč

4402/87  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 11 o 172 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3141, pol. 6121, UZ 11 o 172 tis. Kč

4403/87  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 200 tis. Kč (volné zdroje z VH r.2012)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6399, pol. 5362, UZ 11 o 1 200 tis. Kč

4404/87  
7

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů 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. 9

about:blank
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L. V.,  trvale bytem Mjr. Nováka 33, Ostrava-Hrabůvka

4405/87  
8

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 01, box č. 18, PP, na ul. Fr. Formana panu R.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 32, box č. 10, PP, na ul. V. Vlasákové paní H. M. 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 33, box č. 14, PP, na ul. V. Vlasákové panu M.B. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

4) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 41, box č. 43, NP, na ul. B. Václavka panu P.B. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

4406/87  
9

Ukončení nájemního vztahu v krytém stání

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 42, box č. 45, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní L. K., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
zveřejnit záměr na pronájem výše uvedeného volného místa v krytém stání na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

4407/87  
10

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V. Pravidla pro nakládání s finančními prostředky, evidencí majetku a postupy v
účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 9 v celkové výši 1.215.791,81 Kč:

1) 018 0000  DDNM                            9.530,95 Kč
2) 022 0500  Přístr. a zvlášt. zař.   473.078,80 Kč
3) 028 0000  DDHM                        728.778,56 Kč
4) 902 0300  Operativa hm.               4.403,50 Kč
ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit, likvidaci neupotřebitelného majetku.

4408/87  
11

Zateplení štítové stěny a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů  22, 24, 26, O. – Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/016/2013, na realizaci veřejné zakázky VZ 31.13, pro
stavbu "Zateplení štítové stěny a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů  22, 24, 26, O. – Hrabůvka" k
provedení dodatečných stavebních prací, na základě předložených dokladů, kterými se zvyšuje konečná
cena na tuto zakázku o částku 82 461,- Kč na částku 1 774 787,00 Kč bez DPH, a kterým se upravuje
položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z  důvodu dodatečných prací nutných k dokončení této zakázky a
úprava některých položek dle situace na stavbě, se zhotovitelem MeŠ - STAVBY s.r.o., se sídlem Kirilova
č.628, 739 21 Paskov.
bere na vědomí

navýšení částky odvodu DPH o 12 369,15 Kč na 94 830,15 Kč u zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě "Zateplení štítové stěny a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů  22,
24, 26, O. – Hrabůvka".
Termín: 19. 11. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě "Zateplení štítové stěny a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů 22, 24,
26, O. – Hrabůvka" a předložit jej k podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 22. 11. 2013

4409/87  
12

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 71/69 ostatní plocha, zeleň, ul.V.Jiřikovského, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 9 x 13 m2 za
účelem zřízení a užívání 9 parkovacích stání na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

4410/87  
13

Alternativy možného řešení autobusové linky 41 v souvislosti s realizací kolejového propojení
ulic Plzeňské a Pavlovovy

Rada městského obvodu

projednala

1) variantu ukončení linky 41 na zastávce Klášterského
2) náhradu spojů linky 41 v úseku Hotelový dům Hlubina - Hrabová Tesco
souhlasí

1) s prověřením proveditelnosti navrhovaného dopravního řešení smyčky Klášterského, tzn. se zadáním
zpracování úvodní studie
2) s nahrazením zrušených spojů linky 41 v úseku Hotelový dům Hlubina - Hrabová Tesco prodloužením
spojů linky 48, které v současné době končí na zastávce Poliklinika
pověřuje

Ing.Radima Dostála, vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb:
1) zadáním vypracování dokumentace k prověření proveditelnosti navrhovaného dopravního řešení smyčky
Klášterského
2) postoupením požadavku na náhradu zrušených spojů linky 41 v úseku Hotelový dům Hlubina - Hrabová
Tesco prodloužením spojů linky 48, které končí v současné době na zastávce Poliklinika, Koordinátorovi
ODIS s.r.o.

4411/87  
14

Projednání podnětu občana Ing. Jaroslava Novotného ze dne 6. září 2013 - údržba zeleně

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podnět občana Ing. Jaroslava Novotného ze dne 6. 9. 2013 a předložený návrh odpovědi na tento podnět
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí podnět občana Ing. Jaroslava Novotného a schválit
předložený návrh odpovědi na tento podnět

4412/87  
15

Podnět manželů Pořízkových zastupitelstvu městského obvodu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis manželů Pořízkových ze dne 6. 9. 2013 a odpověd starosty městského obvodu na tento dopis dle
předloženého návrhu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí dopis manželů Pořízkových ze dne 6. 9. 2013 a schválit
odpověď starosty městského obvodu na tento dopis dle předloženého návrhu

4413/87  
16

Bezúplatné předání majetku Statutárnímu městu Ostrava

Rada městského obvodu

souhlasí

s bezúplatným předáním stavby vodovodu, vybudovaného v rámci investiční akce "Novostavba objektu pro
nájemní bydlení v městském obvodu Ostrava-Jih" do majetku Statutárního města Ostravy v souladu se
Statutem města Ostravy v hodnotě 188 104,10 Kč
pověřuje

vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu

4414/87  
17

Souhlas s kácením dřevin na pozemku  p.p.č. 793/1 v k.ú. Hrabůvka, lokalita Moravská x
Místecká

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ostrava – Vítkovice,  Ruská 43,  PSČ 703 00, IČ 483 91
531, o vydání souhlasu vlastníka pozemků s kácením dřevin v souvislosti se stavbou „MÚK Moravská-
Místecká“ v k.ú. Hrabůvka, kdy investorem stavby je Statutární město Ostrava
vydává

souhlas s kácením dřevin , a to keřového porostu a   maximálně 22 kusů stromů na pozemcích parc. č.
793/1 ostatní plocha, jiná plocha ve  vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu
Ostrava – Jih, za podmínky, že kácení dřevin bude provedeno těsně před zahájením stavby
zmocňuje

vyřízením povolení pro kácení keřového porostu a stromů společnost Projekt 2010, s.r.o., se sídlem
 Ostrava – Vítkovice, Ruská 43, PSČ 703 00, IČ 48391531

about:blank
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4415/87  
18

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním staveb vodovodní přípojky  v délce  cca 5 bm a kanalizační přípojky v
délce cca 5 bm v rámci akce pod názvem „Přístavba a nadstavba objektu parc. č. 2689 ul. Zkrácená,
Ostrava – Zábřeh“ pod povrchem pozemku p.p.č. 555/147 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Zkrácená, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 555/147 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění staveb  vodovodní přípojky v délce cca 5 bm a
kanalizační přípojky v délce cca 5 bm v rámci akce pod názvem „Přístavba a nadstavba objektu parc. č.
2689 ul. Zkrácená, Ostrava – Zábřeh“, pro pana M. J., bytem Pospolitá 19, Ostrava – Zábřeh, za úplatu
500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše  a za úplatu 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 vodovodní a kanalizační přípojky
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní a kanalizační přípojky,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky  -
panem M.J., bytem Pospolitá 19, Ostrava – Zábřeh,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu, s platností do 31.12.2015 a za podmínky, že
povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky
správce místních komunikací odboru dopravy a KS, dle důvodové zprávy

4416/87  
19

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemku v k. ú.
Hrabůvka ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek p.p.č. 468/1 ostatní plocha, silnice,  k. ú. Hrabůvka,
ul. Dr. Martínka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem instalace indukčních smyček v kolejišti včetně kabeláže a instalace proměnných dopravních značek s
názvem „Instalace proměnných dopravních značek na přejezdu v ul. Dr. Martínka, v Ostravě – Hrabůvce“  v
délce cca 183 bm pod povrchem dotčeného pozemku za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných
povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru
dopravy a KS dle důvodové zprávy
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 468/1ostatní plocha, silnice,  k. ú.
Hrabůvka, ul. Dr. Martínka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění  instalace indukčních smyček v kolejišti včetně kabeláže a instalace
proměnných dopravních značek s názvem „Instalace proměnných dopravních značek na přejezdu v ul. Dr.
Martínka, v Ostravě – Hrabůvce“   v délce cca 183 bm pod povrchem dotčených pozemků,  pro společnost
Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč 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  indukčních smyček v kolejišti včetně kabeláže a proměnných  dopravních
značek
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
 zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby  indukčních smyček v
kolejišti včetně kabeláže a proměnných  dopravních značek ,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem stavby - společností Dopravní podnik Ostrava a.s.,
IČ: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava , smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu do
31.12.2015

4417/87  
20

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací, zřízením  a umístěním přípojky NN v rámci stavby  „ Hlavní domovní vedení“ v
celkové délce cca 1 bm na pozemek p.p.č. 433/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ul.

about:blank
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Oráčova
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 433/3 ostatní plocha , ostatní
komunikace v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Oráčova , která je v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem zřízení přípojky NN v celkové délce cca 1 bm pro pana Ing. V.
O.,  bytem Fr. Formana  238/33, Ostrava - Dubina za úhradu ve výši

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

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

a) umístění a užívání přípojky NN

b) vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby přípojky NN

a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem – vlastníkem přípojky NN – panem Ing. V. O.,
bytem Fr. Formana 238/33, Ostrava – Dubina, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do konce roku 2015

4418/87  
21

Svěření pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V.Jiříkovského, J. Maluchy

Rada městského obvodu

souhlasí

se svěřením pozemků parc.č. 71/70 ostatní plocha-zeleň o výměře 2268 m2, ul. V. Jiříkovského  a parc.č.
75/27 ostatní plocha-zeleň o výměře 5258 m2, ul. J. Maluchy, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o svěření výše uvedených pozemků

4419/87  
22

Záměr na prodej nebytového prostoru č. 955/24 v domě na ul. B. Četyny 3

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje nebytového prostoru č. 955/24  v domě č. p. 955 na pozemku parc. č. 160 s
příslušným podílem 3/1380 na pozemku parc. č. 160 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 253 m² a na
společných částech domu č. p. 955 na ulici Bohumíra Četyny č. o. 3, v k. ú. Dubina u Ostravy, část obce
Dubina, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru č. 955/24 v
domě č. p. 955 na pozemku parc. č. 160 včetně příslušného podílu 3/1380 na pozemku parc. č. 160 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 253 m² a na společných částech domu č. p. 955 na ulici Bohumíra
Četyny č. o. 3, v k. ú. Dubina u Ostravy, část obce Dubina

4420/87  
23

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku předaného příspěvkové organizaci, jejímž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod  Ostrava-Jih - zrušení části usnesení
3500/70 ze dne 11.4.2013

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 3500/70 ze dne 11.4.2013 v části
bere na vědomí navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku, které provedla:
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
a souhlasí

se změnou hodnoty předaného nemovitého majetku a to u:
Základní školy a mateřské školy, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, dle důvodové
zprávy
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih zrušit část svého usnesení č. 0456/16 ze dne 2.5.2013 a
schválit změnu úplného  znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace:
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, dle důvodové
zprávy.

4421/87  
24

Zrušení usnesení a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene
 na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. Výškovická x Jugoslávská

about:blank
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Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 3465/69 28.3.2013

a
souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby plynovodu v rámci akce „REKO MS Ostrava, Zábřeh trasa 11“ v
délce cca  1120 bm, pod povrchem pozemků p.p.č. 100/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 623/83
ostatní plocha, zeleň,  p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 715/3 ostatní plocha, silnice, p.p.č.
1087 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 1428 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 1431 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1441/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická  x Jugoslávská, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 100/6 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 623/83 ostatní plocha, zeleň,  p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 715/3
ostatní plocha, silnice, p.p.č. 1087 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice,
p.p.č. 1428 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1431 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
1441/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby plynovodu v
rámci akce „REKO MS Ostrava, Zábřeh trasa 11“ umístěné pod povrchem dotčených pozemků v délce cca
 1120 bm, pro společnost RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ
401 17, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše  a za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  plynovodu  - společností RWE
GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17,  smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do
30.11.2015 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny
v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS, dle důvodové zprávy

4422/87  
25

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku a pronájem s následným prodejem druhé části
pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem 2 částí pozemku parc.č. 822 zahrada o výměře 394 m2 a 417 m2 v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem užívání zahrádek, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

a
nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č. 822 zahrada o výměře 417 m2 v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava – Jih

a
doporučuje

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

4423/87  
26

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Z. Bára

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 100/20 ostatní plocha-zeleň o výměře 7 m2, v k.ú.
Dubina u Ostravy, ulice Z. Bára, za účelem užívání přístupového schodiště k nebytového prostoru (sklad,
přípravna zmrzliny), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4424/87  
27

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

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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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. 1156, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul.Plavecká;
2)pozemek parc.č.st. 1687/7, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. U Skleníku;
3)pozemek parc.č.st. 1990/7, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Kpt. Vajdy;
4)pozemek parc.č.st. 1994/7, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Kpt. Vajdy;
5)pozemek parc.č.st. 1994/8, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Kpt. Vajdy;
6)pozemek parc.č.st. 2969/1, zast. pl. o výměře 238 m2, jednotka č. 8/288, spoluvlastnický podíl o velikosti
1639/39264, tzn. 9,93 m2;
7)pozemek par.č.st. 2971/1, zast. pl. o výměře 243 m2, jednotka č. 6/258, spoluvlastnický podíl o velikosti
1659/38975, tzn. 10,34 m2;
8)pozemek parc.č.st. 2980/1, zast. pl. o výměře 245 m2, jednotka č. 4/51, spoluvlastnický podíl o velikosti
1690/38594, tzn. 10,72 m2;
9)pozemek parc.č.st. 3942, zast. pl. o výměře 136 m2, jednotka č. 3333/179, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1601/11777, tzn. 18,42 m2.

4425/87  
28

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 (včetně patrových garáží) v cizím
vlastnictví na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok:

1)pozemek parc.č.st. 940, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova, manželům
R. a P. R., bytem Edisonova 407/3, Ostrava-Hrabůvka;

2)pozemek parc.č.st. 1151, zast. pl. o výměře 23 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Plavecká, panu T. B.,
bytem U Prodejny 1025/31, Ostrava-Hrabůvka;

3)½ pozemku parc.č.st. 2959/4, zast. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná -Pavlovova, paní R. P., bytem Kosmonautů 1224/27, Havířov-Podlesí.

4426/87  
29

Odpis nedobytné pohledávky

Rada městského obvodu

souhlasí

o odepsání nedobytné pohledávky po dlužníku v domovním a bytovém fondu:
- p. J.O. a pí A. K., za byt na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 20.901 Kč s příslušenstvím za
nájemné a ve výši 6.482 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

4427/87  
30

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

I. s prominutím poplatku z prodlení:
- p. I. K., za byt na ul. Edisonova 377/15, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 60% z částky 91.041,91 Kč, tj. 54.625
Kč,
- p. Z. V., za byt na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60% z částky 71.637,04 Kč, tj. 42.982 Kč,
- p. R. K., za byt na ul. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 20.968 Kč,
- p. D.Z., za byt na ul. Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60% z částky 21.584 Kč, tj. 12.950 Kč,
- pí N. W., za byt na ul. B. Václavka 1017/19, Ostrava-Bělský Les, ve výši 60% z částky 58.036 Kč, tj.
34.821 Kč,
- p. O.W. a pí Y. W., za byt na ul. V. Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, ve výši 90% z částky 56.778 Kč, tj.
51.100 Kč,
- p. Z. P.a pí M. P., za byt na ul. V. Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, ve výši 60% z částky 284.567 Kč, tj.
170.740 Kč,
- p. J. K., za byt na ul. Jubilejní 494/65, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100%, tj. 21.250 Kč,
- pí D. V., za byt na ul. Zlepšovatelů 564/30, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100%, tj. 43.354 Kč,
- p. D.L., za byt na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 436.894 Kč,

II. s neprominutím poplatku z prodlení:
- pí K. P., za byt na ul. Petruškova 2764/16, Ostrava-Zábřeh, ve výši  80.134 Kč
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

4428/87  
31

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení

about:blank
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-  pí P. G. a p. Ĺ. G., za byt na ul. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60% z částky 15.988 Kč, tj.
9.592 Kč,
-  p. J. D. a pí H. D., za byt na ul. Zlepšovatelů 559/20, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 60% z částky 16.376 Kč,
tj. 9.825 Kč,
- p. M. W., za byt na ul. Dr. Šavrdy 3028/17, Ostrava-Bělský Les, ve výši 90% z částky 9.609 Kč, tj. 8.648
Kč,
- pí I.D., za byt na ul. Edisonova 399/5A, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 90% z částky 10.834 Kč, tj. 9.750 Kč,
- p. D. K. a J. K., za byt na ul. Letecká 357/14, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 90% z částky 17.748 Kč,
tj.15.973 Kč,
dle důvodové zprávy

4429/87  
32

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Edisonova 5A, 1+1, standard, č. b. 1
V. J.,  Cholevova 19

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 16
H. Z.,  Horní 3

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 6
M. Š., Horní 3

V. Vlasákové 4, 1+3, standard, č. b. 18
K. V., Mitušova 35 a K. S., Mitušova 35

Zlepšovatelů 56, 1+2, standard, č. b. 5
M.K., F. Hajdy 4

Svornosti 16, 1+3, standard, č. b. 7
Bc. B. J., Jindřichova 12, Ostrava-Mor. Ostrava

Svornosti 16, 1+2, standard, č. b. 9
L. I., Horní 3

Mládeže 11, 1+3, standard, č. b. 3
C. L., U Nové školy 81 a C. M., U Nové školy 81

Jubilejní 37, 1+3, standard, č. b. 3
M. S. ., F. Čechury 14, Ostrava-Poruba

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

L. I.,  Letecká 11, č. b. 2
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 28, 0+2, standard, č. b. 2
P. J., A. Poledníka 6 a P. R., A. Poledníka 6

Jugoslávská 26, 1+3, standard, č. b. 14
S. T., Horymírova 14 a S. K., Horymírova 14

B. Václavka 1, 1+2, standard, č. b. 16
U. T., Cholevova 23
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+1, standard, č. b. 74

about:blank
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K. I., Na Močárku 27, Ostrava-Stará Bělá

4430/87  
33

Snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Edisonova 27,
O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

snížit nájemné za pronájem nebytového prostoru o velikosti 182,54 m2 v obytném domě na ul. Edisonova
383/27 v Ostravě-Hrabůvce, kde jsou provozovány jesle a mateřská škola, na částku 600,00 Kč/m2/rok na
dobu jednoho kalendářního roku s účinností od 01.01.2014 do 31.12.2014 nájemci školské právnické osobě
MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, IČ: 01709089, se sídlem Edisonova 383/27, Ostrava-Hrabůvka dle
důvodové zprávy

4431/87  
34

Udělení souhlasu s užíváním  nebytových prostor v objektu na ul. Krasnoarmějců 26A, Ostrava-
Zábřeh sdružení FC OSTRAVA - JIH - mládež o. s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu

I.
s užíváním části nebytových prostor v objektu na ul. Krasnoarmějců 26A, Ostrava-Zábřeh, občanským
sdružením FC OSTRAVA - JIH - mládež o. s., IČ: 22886036, a to místnosti č. 108 v 1. NP jako šatny pro
sportovce, za stejných podmínek jaké má sjednány ve smlouvě o výpůjčce sdružení FC OSTRAVA - JIH o.s.,
IČ 70312966, maximálně však po dobu trvání smlouvy o výpůjčce s vypůjčitelem, dle důvodové zprávy

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

4432/87  
35

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě - pronájem garáže nájemci p. Hruškovi

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě  M V 024/02 DU ze dne 29.03.2002 uzavřené mezi společností
Arcelor Mittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689 a panem L.H., bytem Ostrava-
Zábřeh, Výškovická 144/130, IČ: 18492291, na pronájem nebytového prostoru - garáže v objektu - jiná
stavba bez č.p. stojící na pozemku p.č.st. 3491 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, která byla odkoupena od
společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. na základě Kupní smlouvy č. 1/014/182/13 ze dne 22.04.2013 (právní
účinky vkladu práva ke dni 30.04.2013), v rozsahu důvodové zprávy

4433/87  
36

Zánik nájmu bytu dohodou, podání výpovědi, zajištění přístřeší

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. Milanu Knapovi

H. K., Edisonova 31, č. b. 4
J. D.,  Plzeňská 8, č. b. 47
Č.J., Stadická 3, č. b. 28
 
2) Yvetě Dvořákové

P. M., Volgogradská 153, č. b. 5  

3) JUDr. Jarmile Jařabáčové

N. S., B. Václavka 5 a Novák Čestmír, nar. 24.05.1968, B. Václavka 5, č. b. 13

II.

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

1) JUDr. Jarmile Jařabáčové

Š. J., V. Vlasákové 15, č. b. 8

about:blank
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2) JUDr. Milanu Knapovi

G. V., Jubilejní 16, č. 1
C.J., Dr. Šavrdy 15, č. b. 23

III.

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

B.L., Volgograská 24, č. b. 7

4434/87  
37

Zveřejnění záměru na pronájem části střechy obytného domu  V. Košaře 124/5, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

dle § 39 zákona 128 Sb.,o obcích, v platném znění zveřejnit záměr na pronájem části střechy obytného
domu  V.Košaře 124/5, Ostrava-Dubina, na dobu  určitou 5 let za účelem umístění technologického zařízení
a anténního systému pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů za výši úhrady  80 500 Kč/rok bez
DPH dle důvodové zprávy.

4435/87  
38

Žádost o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu, dle důvodové zprávy

M. N.
Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh

B. K.
Čujkovova 3, Ostrava-Zábřeh

4436/87  
39

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře
- s pí Ž. L. na úhradu poplatku z prodlení, za byt na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, formou
pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.000 Kč, a to po dobu 33 měsíců, poslední 34. splátka je stanovena
ve výši 798 Kč, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

4437/87  
40

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Dr. Šavrdy 13, 0+2, standard, č. b. 3
P.R., Dr. Šavrdy 13, Ostrava-Bělský Les

Jubilejní 30, 1+2, standard, č. b. 5
D. P., Jubilejní 30, Ostrava-Hrabůvka

Tylova 4, 1+3, standard, č. b. 21
Ž. Š. a Ž. D., Tylova 4, Ostrava-Zábřeh

4438/87  
41

Poskytnutí peněžitého plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu a dalším
občanům

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnout peněžité plnění občanům, pracujícím v komisích Rady městského obvodu Ostrava-Jih a dalším
občanům dle předloženého návrhu

4439/87  
42

Návrh zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným
členům zastupitelstva městského obvodu pro rok 2014

Rada městského obvodu

souhlasí

about:blank
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s návrhem "Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným
členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě
uvolněni" pro rok 2014 dle předloženého návrhu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit předložené "Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou
mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, kteří nejsou pro
výkon své funkce dlouhodobě uvolněni" pro rok 2014 dle předloženého návrhu

4440/87  
43

Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih pro rok 2014

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih pro rok 2014 dle předloženého návrhu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu stanovit měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2014 dle předloženého návrhu

4441/87  
44

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 12. zasedání,
konaného dne 13. 9. 2012, do 18. zasedání, konaného dne 12. 9. 2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 12. zasedání, konaného dne 13. 9.
2012, do 18. zasedání, konaného dne 12. 9. 2013 s tím, že:

a) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:
362/7, bod 2) ze dne 1. 11. 2007
509/9, bod 1) ze dne 28. 2. 2008
613/12, bod 3) ze dne 14. 8. 2008
968/24 ze dne 16. 9. 2010
93/4 ze dne 10. 3. 2011
342/11 ze dne 14. 6. 2012
405/13 ze dne 6. 12. 2012
502/18 ze dne 12. 9. 2013

b) níže uvedená usnesení se ponechávají v evidenci:
400/13 ze dne 6. 12. 2012
457/16 ze dne 2. 5. 2013
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu předloženou kontrolu plnění usnesení schválit

4442/87  
45P

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 4/031/086/10/13 na údržbu veřejné zeleně

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dodatku č.3 ke smlouvě  č. 4/031/086/10/13 na údržbu veřejné zeleně
pověřuje

starostu MO Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského podpisem dodatku č. 3

4443/87  
46P

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 4/031/053/10/13 na ZÚK a doplnění plánu ZÚK

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě č.4/031/053/10/13 na zimní údržbu komunikací
pověřuje

starostu MO Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského podpisem dodatku č. 5
schvaluje

doplnění plánu ZÚK na r. 2013/2014, lokalita č. 4 o výměru 2447metrů

4444/87  
47P

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o nich (otevřené řízení dle
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Stavební úpravy
podchodu "Savarin" ul. Dr. Martínka, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u VZ 40.13 "Stavební úpravy podchodu "Savarin" ul.
Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka" podané v zákonné lhůtě stěžovatelem Sdružení RIDERA – PROMINECON,
SAVARIN složeného z Ridera Stavební a.s., Dělnická 382, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 45192464 a
PROMINECON CZ a.s., Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1, IČ: 25110977, zastoupeného PROMINECON CZ,

about:blank
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a.s., členem sdružení, dle plné moci z 29. 10. 2013, a rozhodnutí o nich ze dne 6. 11. 2013

4445/87  
49P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II. Zásad) - „Dodávka software MS Exchange"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky do výběrového  řízení VZ 60.13 "Dodávka software MS Exchange" dle § 18
odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů,
v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Roman Škubal, vedoucí oddělení informačního systému
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Sedláčková, oddělení informačního systému
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu.
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Roman Škubal, vedoucí oddělení informačního systému

náhradníci členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Hana Sedláčková, oddělení informačního systému
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 60.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
Termín: 31. 12. 2013

4446/87  
51P

Varianty - připadnutí nebo nepřipadnutí jistoty, výzva k součinnosti uchazeči druhému v pořadí
nebo zrušení ZŘ (ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění) - ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A

Rada městského obvodu

rozhodla

o připadnutí poskytnuté peněžní jistoty ve výši Kč 100.000,00 zadavateli v souladu s ust. § 67 odst. 7 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, z důvodu, že vybraný uchazeč EIKO, s.r.o., se
sídlem Obránců míru 523/30, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 48395471, dne 5. 11. 2013 odstoupil od
realizace zakázky, čímž odmítl uzavřít se zadavatelem smlouvu o dílo podle § 82 odst. 4 zákona u VZ 47.13
"ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A"
rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 47.13 na provedení stavebních prací
"ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A" dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 47.13 vyplývající z usnesení
Termín: 22. 11. 2013

4447/87  
52P

Výběr  nabídky ZPŘ 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

bere na vědomí

odstoupení  z části 1 a z části 3 uchazeče ŠÍP STAVING s.r.o.  se sídlem Ostrava-Zábřeh, ul. Kpt. Vajdy
3047/20, PSČ 700 30, IČ 253 85 755,
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla

o uplatnění  práva na připadnutí poskytnuté peněžní jistoty pro část  1 a 3 uchazeče ŠÍP STAVING s.r.o.  se
sídlem Ostrava-Zábřeh, ul. Kpt. Vajdy 3047/20, PSČ 700 30, IČ 253 85 755
rozhodla

about:blank
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o vyloučení  uchazečů:
PTGE OVA s.r.o. Šenov, Volenská 1680, PSČ 739 34 IČ 285 84 431
z částí  1, 2, 3, 4 a 6
PARKSERVIS Mareš s.r.o. se sídlem Bohuslavice, Zahradní 84, PSČ 747 19, IČ 286 48 285
z části  3
JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00, IČ 258 55 581
z částí  1, 3 a 5
ELPOLS OSTRAVA, s.r.o.  se sídlem Ostrava - Kunčice, Serafínova, PSČ 719 00,  IČ 607 79 772
z části 1
rozhodla

o zrušení zadávacího řízení  do části 5 dle § 84 odst. 1) písm. e) zákona
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 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" a o uzavření smluv o dílo s vybranými uchazeči pro část  1:
MSS Ostrava s.r.o. se sídlem Ostrava-Zábřeh, Věšínova 457/36, PSČ 700 30, IČ 619 73 840  za nabídkovou
cenu 333 501 Kč bez DPH/realizace 4 týdny

jako druhým v pořadí s uchazečem PARKSERVIS Mareš s.r.o.  se sídlem Bohuslavice, Zahradní 84, PSČ 747
19 286 48 285 za nabídkovou cenu 443 946 Kč bez DPH/realizace 4 týdny.

pro část  2
JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00, IČ 258 55 581 za
nabídkovou cenu 914 645 Kč bez DPH/ realizace 6 týdnů.

jako  druhým v pořadí s uchazečem KOVOMA - Mácha, s.r.o. se sídlem Ostrava - Zábřeh, Kapitolní 3173/6,
PSČ 700 30, IČ 286 23 291 za nabídkovou cenu 1 088 394 Kč bez DPH/realizace 4 týdny.

jako třetím v pořadí s uchazečem MSS Ostrava s.r.o. se sídlem Ostrava-Zábřeh, Věšínova 457/36, PSČ 700
30, IČ 619 73 840  za nabídkovou cenu 1 183 161 Kč bez DPH/realizace 5 týdnů.

pro část  3
Nabídka č. 2 MSS Ostrava s.r.o. se sídlem Ostrava-Zábřeh, Věšínova 457/36, PSČ 700 30, IČ 619 73 840  za
nabídkovou cenu 610 843 Kč bez DPH/realizace 4 týdny.

jako  druhým v pořadí s uchazečem KOVOMA - Mácha, s.r.o. se sídlem  Ostrava - Zábřeh, Kapitolní 3173/6,
PSČ 700 30, IČ 286 23 291 za nabídkovou cenu 696 156 Kč/realizace 3 týdny.

jako třetím v pořadí s uchazečem Ing. Václav Michalík s.r.o.  se sídlem Ostrava - Stará Bělá, Na Surdíku
712/24, PSČ 724 00, IČ 277 62 238 za nabídkovou cenu 693 406,27 Kč/realizace 4 týdny.

pro část  4
JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00, IČ 258 55 581, za
nabídkovou cenu 919 797 Kč bez DPH/realizace 6 týdnů.

jako  druhým v pořadí s uchazečem MSS Ostrava s.r.o. se sídlem Ostrava-Zábřeh, Věšínova 457/36, PSČ
700 30, IČ 619 73 84  za nabídkovou cenu 1 020 543 Kč bez DPH/realizace 5 týdnů.

pro část  6
JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00 258 55 581 za nabídkovou
cenu 1 677 814 Kč bez DPH/realizace 9 týdnů.

jako  druhým v pořadí s uchazečem MSS Ostrava s.r.o. se sídlem Ostrava-Zábřeh, Věšínova 457/36, PSČ
700 30, IČ 619 73 84 za  nabídkovou cenu 1 843 738 Kč bez DPH/realizace  8 týdnů.
ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrhy smluv o dílo pro části  1, 2, 3, 4 a 6 s vybranými uchazeči na realizaci podlimitní veřejné
zakázky
Termín: 25. 11. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrhy smluv o dílo s vybranými uchazeči na realizaci podlimitní veřejné zakázky  "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"
vyjma části týkající se  chodníku ul. U Hrůbků
Termín: 30. 11. 2013
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 37.13
Termín: 20. 12. 2013

4448/87  
53P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - projekt na "Rekonstrukci reprezentačních prostor
bývalé radní místnosti MOb Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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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 52.13 na poskytnutí služeb -
projekt na "Rekonstrukci reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOb Ostrava-Jih" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 26817853, za nabídkovou cenu:
Kč 87.000,00 bez DPH a s dobou plnění 8 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Adam Rujbr Architects s.r.o., se sídlem Lidická 75, 602 00 Brno, IČ:
26920522, za nabídkovou cenu:
Kč 110.000,00 bez DPH, a s dobou plnění 23 kalendářních týdnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem B K N , spol. s r.o., se sídlem Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:
15028909, za nabídkovou cenu:
Kč 130.000,00 bez DPH a s dobou plnění 10 kalendářních týdnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 52.13
Termín: 30. 12. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 52.13 na
poskytnutí služeb - projekt na "Rekonstrukci reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOb
Ostrava-Jih"
Termín: 06. 12. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 52.13 na
poskytnutí služeb - projekt na "Rekonstrukci reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOb
Ostrava-Jih" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 13. 12. 2013

4449/87  
54

Výzva občanského sdružení Oživení k vymáhání škody před promlčením nároku obce

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výzvu Oživení, o.s. k vymáhání škody před promlčením nároku obce ze dne 30. 8. 2013 a způsob vymáhání
náhrady škody ve výši 300.000,- Kč vzniklé statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih v
důsledku uložení sankce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutím č. S69/11 ze dne 21. 4.
2011
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí výzvu Oživení, o.s. k vymáhání škody před promlčením
nároku obce ze dne 30. 8. 2013 a způsob vymáhání náhrady škody ve výši 300.000,- Kč vzniklé
statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih v důsledku uložení sankce Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže rozhodnutím č. S69/11 ze dne 21. 4. 2011

4450/87  
55

Vymáhání škody vzniklé městskému obvodu - variantní návrh

Rada městského obvodu

rozhodla

nevymáhat soudní cestou škodu vzniklou v důsledku udělení pokuty rozhodnutím S69/11 Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (č.j. UOHS - S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu) po členech hodnotící komise
jmenované radou městského obvodu k veřejné zakázce VZ 15.10 usnesením číslo 5256/101 ze dne 15. 4.
2010
pověřuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského předat celou záležitost k prověření orgánům činným v
trestním řízení

4451/87  
56P

Výběr nejvhodnější nabídky (vyhlášené dle § 38 dle zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění
pozdějších předpisů) -„Výměna oken a meziokenních vložek v objektu Na Mýtě 1556/10,
Ostrava-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 53.13 na provedení stavebních
prací „Výměna oken a meziokenních vložek v objektu Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
Window Holding a.s. se sídlem Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 250 89, IČ 28436024  za nabídkovou cenu 2
593 052 Kč bez DPH/realizace 12 kalendářních dnů/ 5 kalendářních dnů.

jako druhým v pořadí s uchazečem THERM, spol. s r. o. se sídlem Ostrava - Zábřeh, Pavlovova 1351/44,
PSČ 700 30, IČ 42766991 za nabídkovou cenu 2 872 278 Kč bez DPH/realizace 25 kalendářních dnů/ 25
kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

about:blank
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připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 53.13
„Výměna oken a meziokenních vložek v objektu Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 30. 11. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  „Výměna
oken a meziokenních vložek v objektu Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka“a předat jej k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 15. 12. 2013
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 53.13
Termín: 31. 12. 2013

about:blank
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