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Přehled usnesení 9. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 17.2.2011 9:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0298/9 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0299/9 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0300/9 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0301/9 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0302/9 5. Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok
2011 ( Ing. Pavel Planka , místostarosta )

0303/9 6. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou ( Ing. Pavel
Planka , místostarosta )

0304/9 7. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku, vyřazení nehmotného majetku a převod k
archivaci ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0305/9 8. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení ( Ing. Pavel Planka ,
místostarosta )

0306/9 9. Směna míst v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0307/9 10. Vyřazení majetku MSOJ ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0308/9 11. Vyhodnocení vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.-31.12.2010 ( Mgr.
Karel Sibinský , starosta )

0309/9 12. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, za rok 2010 ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0310/9 13. Společný postup zadavatelů při centralizovaném zadávání - el. energie, zemní plyn ( Mgr. Karel
Sibinský , starosta )

0311/9 14. Návrh odpovědi na dopis ing. Jaroslava Pohlídala ( Ing. Pavel Planka , místostarosta )

0312/9 15. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova ( Ing. Pavel
Planka , místostarosta )

0313/9 16. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská ( Ing. Pavel
Planka , místostarosta )

0314/9 17. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna ( Ing.
Pavel Planka , místostarosta )

0315/9 18. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova ( Ing. Pavel
Planka , místostarosta )

0316/9 19. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova ( Ing.
Pavel Planka , místostarosta )

0317/9 20. Návrh složení rozborové komise pro příspěvkovou organizaci Majetková správa Ostrava-Jih (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0318/9 21. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0319/9 22. Prominutí poplatku z prodlení ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0320/9 23. Pronájem bytů výběrovým řízením ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0321/9 24. Souhlas s umístěním antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na
obytných domech Fr. Formana 277/28 a 278/30, Ostrava - Dubina ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0322/9 25. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0323/9 26. Uzavření smlouvy o ubytování, zánik nájmu bytu, podnájem bytu ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0324/9 27. Zajištění přístřeší, podání výpovědi z nájmu bytu, zrušení výpovědi z nájmu bytu ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0325/9 28. Žádosti o schválení výměny bytů ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0326/9 29. Stanovení nájemného v rekonstruovaných domech na ul. Letecká 12,14 ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )
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0327/9 30. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0328/9 31. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0329/9 33. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0330/9 34. Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0331/9 35. Přechod práva nájmu na základě Smlouvy o prodeji podniku u nájemce Radovana Chládka (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0332/9 36. Rozšíření účelu pronájmu nebytových prostor v budově na ulici B. Četyny 19/978, Ostrava –
Bělský Les ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0333/9 37. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Rýparova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0334/9 38. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene k pozemkům v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0335/9 39. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita ul. Čujkovova - doplnění usn. č. 6071/115 ze dne 21.10.2010 ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0336/9 40. Ukončení pronájmu pozemku v k.ú. Hrabůvka dohodou ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0337/9 41. Výpůjčka nebytových prostor v budově G-Centra ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0338/9 42. Zrušení části usnesení a prodej bytové jednotky s podílem na zast. pozemku formou veřejné
dobrovolné dražby na ul. Závoří 21 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0339/9 43. Zrušení usnesení a Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Zámku ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0340/9 44. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0341/9 45. Návrh na úpravu jednacího řádu rady městského obvodu ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0342/9 46. Neposkytnutí finančního příspěvku ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0343/9 47. Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ( Bc. Radim Miklas ,
místostarosta )

0344/9 48. Změna odpisového plánu na rok 2011 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27,
příspěvkové organizace jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0345/9 49. Přijetí příspěvků na veřejně prospěšné účely ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0346/9 50. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu,
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2011 ( Bc. Radim Miklas ,
místostarosta )

0347/9 51. Jmenování komise pro periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací základních a
mateřských škol a Kulturního zařízení zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0348/9 52. Zásady 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 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0349/9 54P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad
za IV. čtvrtletí 2010 odboru vnitřních věcí a ZŠ a MŠ, p.o. ( Ing. Bc. Dana Čechalová ,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0350/9 55P. Zpráva komise ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a dle
oddílu B části III. Zásad) - "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba" ( Ing. Bc. Dana Čechalová ,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0351/9 56P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Rekonstrukce sklepů Odborářská 675/68,
O.-Hrabůvka" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0352/9 57P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Rekonstrukce sklepů Odborářská 676/70,
O.-Hrabůvka" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )
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0353/9 58P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Rekonstrukce sklepů Odborářská 677/72,
O.-Hrabůvka" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0354/9 59. Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Závodní 49, O.-Hrabůvka ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0355/9 OR Odvolání a jmenování člena komise pro bezpečnost a kriminalitu ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

nepřijato 32. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

staženo 53P. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0298/9
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 2 400 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 2 400 tis. Kč

0299/9
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Chrjukinova 12, tj. navýšení o 1 261 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pol. 4116, UZ 32133123 o
189 tis. Kč
- zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pol. 4116, UZ 32533123 o 1
072 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32133123, ORG 357 o 189 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32533123, ORG 357 o 1 072 tis. Kč

0300/9
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5341, UZ 3 o 3 032 tis. Kč
- zvyšuje  financování na pol. 8115 o 3 032 tis. Kč

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

0301/9
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ a MŠ Mitušova 16, tj navýšení o 1 176 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pol. 4116, UZ 32133123 o
176 tis. Kč
- zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pol. 4116, UZ 32533123 o 1
000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32133123, ORG 376 o 176 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32533123, ORG 376 o 1 000 tis. Kč
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0302/9
5

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro
rok 2011

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče
pro rok 2011 dle příloh předloženého materiálu

souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro
rok 2011 dle příloh předloženého materiálu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

souhlasit s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace

0303/9
6

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou v Ostravě-
Hrabůvce na ulici Odborářská a na ulici Horymírova  v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou 12
měsíců

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 23
N. I., bytem Provaznická 94, Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 30
Ch. M., bytem Svazácká 18, Ostrava-Zábřeh

0304/9
7

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku, vyřazení nehmotného majetku a převod k
archivaci

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V. pravidla pro nakládaní s finančními prostředky, evidenci majetku a
postupy v účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 2 v
celkové výši  5 155 363,56 Kč :

I) návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku:
a) DHM tř.4 ORG 226                18 486,00 Kč
b) DHM tř.5 ORG 223                 95 878,60 Kč
c) DDHM do 40 000,- Kč          378 506,61 Kč
d) DDHM do 3 000,- Kč              57 992,35 Kč

II)  vyřazení nehmotného majetku z evidence a převod k archivaci :
a) DDNM ostatní                   4 604 500,00 Kč

ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.

0305/9
8

Pronájem bytu 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

5 z 21



na ulici Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 1+1, I. kat., č.b. 23
J. F., Karpatská 20, Ostrava-Zábřeh

0306/9
9

Směna míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
- o směně parkovacího místa paní K. M., která je v současné době nájemcem boxu č. 01 v
krytém stání v PO 32, PP na ul. Vl. Vlasákové za parkovací místo v boxu č. 13 v krytém stání
v PO 32, PP na ul. Vl. Vlasákové, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 01 v krytém stání v PO 32, PP na ul.
Vl. Vlasákové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného
800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2)
- o směně parkovacího místa pana Mgr. J. H., který je v současné době nájemcem boxu č. 13
v krytém stání v PO 33, PP na ul. Vl. Vlasákové za parkovací místo v boxu č. 49 v krytém
stání v PO 33, NP na ul. Vl. Vlasákové, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 13 v krytém stání v PO 33, PP na ul.
Vl. Vlasákové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného
800,- Kč měsíčně vč. DPH

0307/9
10

Vyřazení majetku MSOJ

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o vyřazení majetku MSOJ dle bodů  3,4,5,6,7 a 8 důvodové zprávy

souhlasí

s vyřazením majetku svěřeného MSOJ pro výkon činností technické správy dle bodu 1 a 2
důvodové zprávy

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu ke schválení vyřazení majetku svěřeného MSOJ pro výkon
činností technické správy dle bodu 1 a 2 důvodové zprávy

0308/9
11

Vyhodnocení vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.-31.12.2010

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období
01.01.-31.12.2010

0309/9
12

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, za rok 2010

Rada městského obvodu

schvaluje

výroční zprávu o činnosti orgánů Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih v
oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, za rok 2010.

ukládá

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního
zveřejnit Výroční zprávu za rok 2010 na webových stránkách Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih
Termín: 28.02.2011
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Ing. Ludvíku Mrázovi, vedoucí odboru vnitřních věcí
zveřejnit Výroční zprávu za rok 2010 na úřední desce Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 28.02.2011

0310/9
13

Společný postup zadavatelů při centralizovaném zadávání - el. energie, zemní plyn

Rada městského obvodu

schvaluje

Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání

ukládá

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního
zajištění podpisu smlouvy starostou městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 18.02.2011

0311/9
14

Návrh odpovědi na dopis ing. Jaroslava Pohlídala

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis pana ing. J. P., předsedy VS bloku 110, bytem Výškovická 90, Ostrava - Zábřeh, 700 30
ze dne 11.1.2011 adresovaný Radě městského obvodu Ostrava - Jih

schvaluje

návrh odpovědi jménem starosty panu ing. J. P., předsedovi VS bloku 110, bytem Výškovická
90, Ostrava - Zábřeh, 700 30

0312/9
15

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 354/15 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Hrabůvka, o výměře 2 x 12 m2,  ul. Mitušova, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem vybudování a užívání
parkovacího místa, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0313/9
16

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku pozemku  p.p.č.348/1 ostatní plocha – zeleň, v
k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská, o výměře  cca 6 x 12 m2    ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacích
míst, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0314/9
17

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 740/39 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 32 m2 (2 x 16 m), ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna, za
účelem zřízení a užívání 2 parkovacích stání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0315/9
18

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

Rada městského obvodu

rozhodla
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nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 658/42 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 8 x 12 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a
užívání parkovacích stání

0316/9
19

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x
12 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacích stání, na
dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

0317/9
20

Návrh složení rozborové komise pro příspěvkovou organizaci Majetková správa Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

odvolává

p. Ľubomíra Košíka, Ing. Jiřího Volocha a Ing. Zuzanu Kučerovou z rozborové komise pro
příspěvkovou organizaci Majetková správa Ostrava-Jih

jmenuje

Ing. Radima Lauka předsedou, Bc. Radima Miklase a p. Moniku Schromovou členy rozborové
komise pro příspěvkovou organizaci Majetková správa Ostrava-Jih

schvaluje

složení rozborové komise pro příspěvkovou organizaci Majetková správa Ostrava-Jih dle
důvodové zprávy

0318/9
21

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků na nájmu nebytových prostor v obytných domech ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih v hodnotě pohledávky nad 10 tisíc Kč, včetně
způsobu zajištění těchto pohledávek k 31.12.2010

0319/9
22

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s neprominutím poplatku z prodlení panu K. H. a paní V. H., za byt č. 4 na ul. Edisonova 21 v
Ostravě-Hrabůvce, ve výši 169 651 Kč,  dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

0320/9
23

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o přednostním pronájmu bytu s dluhem, na dobu určitou dle důvodové zprávy

B. Četyny 2, standard, 1+3, č. b. 19
M. M., Horní 3

II.
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o pronájmu bytu výběrovým řízením - smluvní nájemné za m2, na dobu určitou dle důvodové
zprávy

Tylova 2, 1+2, standard, č. b. 4
V. V., M. Fialy 1

Horymírova 4, 0+2, standard, č. b. 46
P. J., N. Frýda 10

V. Košaře 1, 0+1, standard, č. b. 38
M. Š., A. Kučery 18
 
Rodimcevova 20, 1+3, standard, č. b. 1
D. P., Jugoslávská 25

rozhodla

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

0321/9
24

Souhlas s umístěním antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu
na obytných domech Fr. Formana 277/28 a 278/30, Ostrava - Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě
internetu na stávající stožáry STA, instalované na střechách obytných domů Fr. Formana
277/28 a 278/30, Ostrava - Dubina, společnosti OrbisNet, s.r.o., se sídlem Vinohradská 483,
Řepiště, PSČ 739 32, za úhradu ve výši 100,- Kč bez DPH / měsíc / dům po dobu 5-ti let a
úhradu za spotřebu elektrické energie ve výši 250,- Kč bez DPH / měsíc / dům.

0322/9
25

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

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

J. V., Abramovova 18, č. b. 3
M. R., Výškovická 151, č. b. 20
Ž. P., Výškovická 151, č. b. 77
L. Č., Výškovická 186, č. b. 17
O. K. a R. K., Jana Škody 7, č. b. 20
L. M., Bedřicha Václavka 19, č. b. 4
M. B., Václava Košaře 4, č. b. 23
M. K., Jižní 9, č. b. 7

0323/9
26

Uzavření smlouvy o ubytování, zánik nájmu bytu, podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou, dle důvodové zprávy

1) v ubytovně na ul. U Učiliště 687/1, Ostrava-Kunčice

místnost č. 3 - F. M., Dvouletky 41
místnost č. 7 - M. T., Čujkovova 23
místnost č. 13 - D. M., Letecká 12
místnost č. 11 - K. J., Chrjukinova 7
místnost č. 4 - M. Z., Abramovova 16

2) v ubytovně na ul. Hasičská 366/3,  Ostrava-Hrabůvka

místnost č. 10 - K. M., Pavlovova 69
místnost č. 11 - S. R., L. Podéště 1856/38, Ostrava-Poruba
místnost č. 13 - M. P., Vaňkova 52
místnost č. 14 - B. P., Veverkova 1
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místnost č. 15 - Č. J., J. Maluchy 85
místnost č. 21 - B. K., Lumírova 7 a B. L., Závodní 89

II.

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

T. Š., Svornosti 5, č. b. 10

III.

o udělení písemného souhlasu pronajímatele k podnájmu bytu na dobu určitou - 12 měsíců, dle
důvodové zprávy

Klegova 21, 1+1, standard, č. b. 29
K. A., Klegova 80

0324/9
27

Zajištění přístřeší, podání výpovědi z nájmu bytu, zrušení výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

W. M., Vaňkova 48, č. b. 18
Z. O., Čujkovova 23 a Zahnašová Růžena, nar. 12.11.1952, Čujkovova 23, č. b. 88
P. Z., V. Košaře 3 a Pavlásková Milena, nar. 15.06.1965, V. Košaře 3, č. b. 6
L. K., V. Košaře 3, č. b. 50
B. J., Svornosti 5, č. b. 5

II.

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

B. J., P. Lumumby 16, č. b. 10

III.

o zrušení výpovědi ze společného nájmu (nájmu) bytu, dle důvodové zprávy

F. F., Volgogradská 20 a F. P., Volgogradská 20, č. b. 9
P. P., U Studia 1, č. b. 32

0325/9
28

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
E. B.
Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh

M. Ž.
Edisonova 84, Ostrava-Hrabůvka

2)
Š. S.
L.
Václava Košaře 3, Ostrava-Dubina

B. L.
Vlasty Vlasákové 10, Ostrava-Bělský Les

3)
K. V.
Karpatská 20, Ostrava-Zábřeh
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R. K.
Karla Pokorného 14, Ostrava-Poruba

4)
A. K.
M. K.
Břenkova 7, Ostrava-Zábřeh

Z. P.
Spartakovců 10, Ostrava-Poruba

nesouhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

J. K.
Milana Fialy 1, Ostrava-Dubina

J. D.
V. D.
Proskovická 75, Ostrava-Výškovice

0326/9
29

Stanovení nájemného v rekonstruovaných domech na ul. Letecká 12,14

Rada městského obvodu

rozhodla

o výši smluvního nájemného 80,- Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc pro byty v
rekonstruovaných obytných domech na ul. Letecká 356/12 a Letecká 357/14 v Ostravě-
Hrabůvce

0327/9
30

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku parc. č. 463/6 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, o výměře 12
m2,  ul.Aviatiků, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem vybudování a užívání parkovacího místa, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45,- Kč/m2/rok bez DPH, panu P. P., bytem Aviatiků 10,
Ostrava - Hrabůvka

0328/9
31

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku parc. č. 348/1 ostatní plocha - zeleň o výměře  2 x 12  m2  v  k.ú.
Hrabůvka, ul. Krakovská, v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání šikmých  parkovacích stání, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu  45,- Kč/m2/rok  bez DPH, žadatelům:
parkovací stání č. 3. L. J., bytem Krakovská 9, Ostrava - Hrabůvka
parkovací stání č. 4. P. Č., bytem Krakovská 9, Ostrava - Hrabůvka

0329/9
33

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Zábřeh nad Odrou pod stávajícími garážemi v cizím vlastnictví na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce za cenu 45,- Kč/m2/rok:
1) pozemek parc.č.st. 2528, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu Z. V.,
bytem Nábřeží 560, 739 44 Brušperk;
2) pozemek parc.č.st. 3622, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu G. M.,
bytem Aviatiků 1518/28, Ostrava-Hrabůvka;
3) pozemek parc.č.st. 6547, zast. pl. o výměře 17 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu L.M.,
bytem Pavlovova 2629/25, Ostrava-Zábřeh.
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0330/9
34

Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku parc.č. 101/25 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 4 m2
(2 x 2 m), ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka, za účelem užívání přístupu do
nebytového prostoru v domě ve vlastnictví SBD Vítkovice, za cenu 170,- Kč/m2/rok, paní Y.
V., trvale bytem J.Maluchy 25/2, 700 30 Ostrava – Dubina, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

0331/9
35

Přechod práva nájmu na základě Smlouvy o prodeji podniku u nájemce Radovana Chládka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přechod práva nájmu k nebytovým prostorám v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40a,
Ostrava-Zábřeh, na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené podle Obchodního
zákoníku mezi prodávajícím R. Ch., bytem Žilinská 1357, Ostrava-Poruba a kupujícím A. M.,
bytem 1.května 766/98, Ostrava-Polanka nad Odrou, IČ 65486951.

0332/9
36

Rozšíření účelu pronájmu nebytových prostor v budově na ulici B. Četyny 19/978, Ostrava –
Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

o rozšíření účelu pronájmu nebytových prostor v budově domu služeb na ulici B. Četyny
19/978 v Ostravě–Bělském Lese, které užívá nájemce společnost BORA GASTRO, s.r.o., se
sídlem Horymírova 2986/126, Ostrava-Zábřeh, o prodej pekařských výrobků.

0333/9
37

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene k pozemku v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rýparova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná
plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rýparova,  který je v majetku Statutárního města
Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby přeložky
kabelového vedení SO 09 – Přeložka O2 v rámci akce „Dětské centrum Domeček – nástavba,
přístavba a stavební úpravy“,  pod povrchem dotčeného pozemku v délce 50 bm

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek  p.p.č. 623/88 ostatní
plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění
stavby  přeložky kabelového vedení SO 09 – Přeložka O2 v rámci akce „Dětské centrum
Domeček – nástavba, přístavba a stavební úpravy“,  pod povrchem dotčeného pozemku v
délce 50 bm,  pro společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem
Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, za úplatu 100,- 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 přeložky kabelového vedení SO 09 – Přeložka O2
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby přeložky
kabelového vedení SO 09 – Přeložka O2,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem uvedené stavby, společností Telefónica
O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2,
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene dle předloženého návrhu

0334/9
38

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene k pozemkům v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská

Rada městského obvodu
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souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 100/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 673/7  ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 706/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 1087  ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Karpatská,  které jsou v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby NTL plynovodu vč. 30 přípojek plynu v rámci
akce „Rekonstrukce MS Ostrava, ul. Karpatská“ v délce  479 bm

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 100/5 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 673/7  ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 706/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1087  ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, za účelem umístění stavby  NTL plynovodu vč. 30 přípojek plynu v rámci akce
„Rekonstrukce MS Ostrava, ul. Karpatská“ v délce cca 479 bm pod povrchem dotčených
pozemků,  pro společnost SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem Ostrava – Moravská
Ostrava, Plynární 420/3, za úplatu 300,- Kč/bm bez DPH, v ostatní ploše a za úplatu 400,-
Kč/bm bez DPH ve  zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání stavby NTL plynovodu vč. 30 přípojek plynu
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby NTL
plynovodu vč. 30 přípojek plynu,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem uvedené stavby, společností SMP Net,
s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 420/3, smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene dle předloženého návrhu

vydává

ve smyslu odst. 3 § 96 zák. č. 183/2006 Sb. souhlas  s umístěním stavby NTL plynovodu vč. 30
přípojek plynu v rámci akce „Rekonstrukce MS Ostrava, ul. Karpatská“ na pozemcích v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, dle přiložené koordinační situace stavby  č.v. C1 a seznamu dotčených
pozemků

0335/9
39

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita ul. Čujkovova - doplnění usn. č. 6071/115 ze dne 21.10.2010

Rada městského obvodu

doplňuje

své usnesení č. 6071/115 ze dne 21.10.2010

a to tak, že

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemku  p.p.č. 654/48 ostatní plocha, zeleň v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kpt. Vajdy, ve vlastnictví Statuárního města Ostravy, svěřený
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem umístěním stavby „Oprava vodovodu a
kanalizace oblast Čujkovova, k.ú. Zábřeh nad Odrou“,  pro společnost Ostravské vodárny a
kanalizace a.s., IČ: 45193673, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114

0336/9
40

Ukončení pronájmu pozemku v k.ú. Hrabůvka dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 354/1 ostatní plocha, zeleň  o  výměře 50 m2 v
k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova, pro Stavos Stavba a.s., se sídlem Mitušova 25, Ostrava -
Hrabůvka, IČO: 44739494, dohodou dnem 28.2.2011  dle důvodové zprávy

0337/9
41

Výpůjčka nebytových prostor v budově G-Centra

Rada městského obvodu
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odkládá

materiál č. 41, týkající se výpůjčky nebytových prostor v budově G-Centra, na příští schůzi
rady

0338/9
42

Zrušení části usnesení a prodej bytové jednotky s podílem na zast. pozemku formou veřejné
dobrovolné dražby na ul. Závoří 21

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 1282/18 ze dne 13. 11. 2003 u bytu č. 59

souhlasí

s úplatným převodem bytové jednotky č. 3021/59 s příslušným podílem na zastavěném
pozemku a společných  částech domu  č. pop. 3021, ulice Závoří č. or. 21, s parc. č. st. 4759 -
zastavěná  plocha o výměře 444 m2, v kat. území Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle
zák. č. 72/1994 Sb., zák. č. 26/2000 Sb. a dle důvodové zprávy. Prodej bude realizován
formou veřejné dražby a nabyvatelem bude vydražitel jednotky. 

Závoří 21
jednotka číslo: 3021/59   
pod. na spol. část. a poz.: 7338/391068   
vyvolávací cena b. j.: 100% odhadní ceny

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu 

a)
zrušit část usnesení č. 213/10 ze dne 18. 12. 2003 u bytu č. 59

b) 
rozhodnout podle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, o úplatném převodu bytové jednotky
formou veřejné dobrovolné dražby dle zák. č. 26/2000 Sb. a dle důvodové zprávy 

c) 
uložit radě městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu informaci o odhadní
ceně a ceně vydražené u této dražené bytové jednotky

0339/9
43

Zrušení usnesení a Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Zámku

Rada městského obvodu

zrušuje

svoje usnesení č. 5095/98 ze dne 18.3.2010

a

rozhodla

pronajmout  část pozemku p.p.č. 235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 100 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. U Zámku, Ing. P. H. a E. B., oba bytem U Zámku 42/1, Ostrava -
Zábřeh, za účelem zřízení a užívání parkovacích ploch  za cenu ve výši 170,- Kč/2m/rok bez
DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0340/9
44

Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.p.č. 673/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace  o výměře 68 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou – ul. V Troskách, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem sjednocení
vlastnictví k užívaným nemovitostem

doporučuje
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zastupitelstvu městského obvodu zveřejnit  záměr prodeje části pozemku p.p.č. 673/7 ostatní
plocha, ostatní komunikace  o výměře 68 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou – ul. V Troskách, za
účelem sjednocení vlastnictví k užívaným nemovitostem, za podmínky vydání předchozího
souhlasu rady města

0341/9
45

Návrh na úpravu jednacího řádu rady městského obvodu

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravy a doplnění Jednacího řádu Rady městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého
návrhu s účinností   od 18. 2. 2011

0342/9
46

Neposkytnutí finančního příspěvku

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s poskytnutím finančního příspěvku Vyšší odborné škole AHOL, o.p.s. se sídlem  Petruškova 4,
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 253 55 414,  ve výši 357 000,- Kč na projekt Mezinárodní
konference : "Žijeme v Evropské unii - Perspektivy rozvoje cestovního ruchu v turistické
oblasti Ostravsko"

nedoporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih poskytnout finanční příspěvek Vyšší odborné
škole AHOL, o.p.s. se sídlem  Petruškova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 253 55 414,  ve výši
357 000,- Kč na projekt Mezinárodní konference : "Žijeme v Evropské unii - Perspektivy
rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Ostravsko"

0343/9
47

Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

Rada městského obvodu

ukládá

ředitelce Základní školy Ostravy-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace
odvod finančních prostředků z investičního fondu této organizace ve výši 200 tis. Kč na účet
zřizovatele dle důvodové zprávy.

0344/9
48

Změna odpisového plánu na rok 2011 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27,
příspěvkové organizace jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2011 Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27,
příspěvkové organizaci  dle důvodové zprávy

0345/9
49

Přijetí příspěvků na veřejně prospěšné účely

Rada městského obvodu

rozhodla

o přijetí části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her za účelem využití k veřejně
prospěšným účelům - k vybavení zahrad mateřských  škol, a to  od společností:
- BONVER WIN, a.s., se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Cholevova 1530/1, IČ 258996541 ve výši
100.000,-Kč,
- 3 E PROJEKT, a.s., se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 25389092
ve výši 50.000,-Kč.

0346/9
50

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu,
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2011

Rada městského obvodu

souhlasí
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s návrhem poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury,
sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2011 dle příloh č. 1-5
materiálu

souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace

souhlasí

s  použitím znaku Městského obvodu Ostrava-Jih příjemci veřejné finanční podpory - účelových
dotací za účelem propagace realizace podpořených projektů

doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih
rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury,
sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2011 dle příloh č. 1-5
materiálu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih
souhlasit s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace

0347/9
51

Jmenování komise pro periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací základních a
mateřských škol a Kulturního zařízení zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

jmenuje

komisi pro periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských
škol a Kulturního zařízení zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih konané v roce 2011 v tomto složení :
předseda : Mgr. Karel Sibinský, starosta Městského obvodu Ostrava-Jih
                    Bc. Radim Miklas, místostarosta Městského obvodu Ostrava-Jih pro školství a
kulturu
                    Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
                    Ing. Eva Janáčová, zaměstnanec zařazený do oddělení školství a kultury
                    Zuzana Böhmová, zaměstnanec zařazený do oddělení školství a kultury
                    MUDr. Dagmar Molendová , člen komise kulturní a školské

0348/9
52

Zásady 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

Rada městského obvodu

schvaluje

zásady 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 s účinností ke dni 1.3.2011.

0349/9
54P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za IV. čtvrtletí 2010 odboru vnitřních věcí a ZŠ a MŠ, p.o.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez
DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2010 odboru vnitřních věcí,
- za IV. čtvrtletí roku 2010 odboru bytového a ostatního hospodářství, a
- za IV. čtvrtletí roku 2010 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění
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0350/9
55P

Zpráva komise ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a dle
oddílu B části III. Zásad) - "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
 VZ 72.10 na poskytování služeb    "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba"  o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, který podal nabídku pořad. č. 3
OSA projekt  s. r. o.  se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, PSČ 702 00, IČ
 47155337  za nabídkovou cenu
4 170 000 Kč bez DPH,
5 004 000 Kč včetně DPH

jako druhým uchazečem v pořadí s uchazečem, který podal nabídku pořad. č. 2  Sdružení
CENTROPROJEKT  a. s. + Arch.Desing, s. r. o. sestávající z  CENTROPROJEKT a. s.  se sídlem
Štefánikova  167, Zlín, PSČ 760 30, IČ 26907241 a Arch. Desing, s.r.o., se sídlem Sochorova
23, Brno, PSČ 616 00, IČ 25764314 za nabídkovou cenu
5 860 000 Kč  bez DPH  
7 032 000 Kč cena včetně DPH

a jako s třetím uchazečem v pořadí s uchazečem č. 1. SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
Liberec, se sídlem Liberec, U Besedy 8/414, PSČ 460 02,  IČ 18381481 za nabídkovou cenu
6 200 000 Kč  bez DPH  
7 440 000 Kč cena včetně DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky "Vodní
areál Ostrava-Jih, dostavba"

Termín: 25.3.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba" , za
cenu bez DPH 4 170 000 Kč, cena včetně DPH 5 004 000 Kč a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 31.3.2011

0351/9
56P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách,
v platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Rekonstrukce sklepů Odborářská 675/68,
O.-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče SFZ Tománek s.r.o. se sídlem Hasičská 113/27, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ:
28571908, z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 02.11 k provedení stavebních prací "Rekonstrukce sklepů Odborářská
675/68, Ostrava-Hrabůvka" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Ing. Miroslav Pytel MIROP s místem podnikání Slavníkovců 470/13a,
709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 18110592, za nabídkovou cenu:
Kč 1.458.048,00 bez DPH,
tj. Kč 1.603.852,80 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Stavos Stavba a.s. se sídlem Mitušova 25, 700 30
 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 44739494, za nabídkovou cenu:
Kč 1.578.686,00 bez DPH,
tj. Kč 1.736.555,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních
prací "Rekonstrukce sklepů Odborářská 675/68, Ostrava-Hrabůvka"
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Termín: 11.3.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Rekonstrukce sklepů Odborářská 675/68, Ostrava-Hrabůvka" a
předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 18.3.2011

0352/9
57P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách,
v platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Rekonstrukce sklepů Odborářská 676/70,
O.-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče SFZ Tománek s.r.o. se sídlem Hasičská 113/27, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ:
28571908, z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 03.11 k provedení stavebních prací "Rekonstrukce sklepů Odborářská
676/70, Ostrava-Hrabůvka" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem SV UNIPS s.r.o. se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00  Ostrava-Svinov,
IČ: 48391204, za nabídkovou cenu:
Kč 1.168.251,00 bez DPH,
tj. Kč 1.285.076,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem THERM, spol. s r.o. se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30
 Ostrava-Zábřeh, IČ: 42766991, za nabídkovou cenu:
Kč 1.208.126,00 bez DPH,
tj. Kč 1.328.939,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních
prací "Rekonstrukce sklepů Odborářská 676/70, Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 11.3.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Rekonstrukce sklepů Odborářská 676/70, Ostrava-Hrabůvka" a
předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 18.3.2011

0353/9
58P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách,
v platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Rekonstrukce sklepů Odborářská 677/72,
O.-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče SFZ Tománek s.r.o. se sídlem Hasičská 113/27, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ:
28571908, z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 04.11 k provedení stavebních prací "Rekonstrukce sklepů Odborářská
677/72, Ostrava-Hrabůvka" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem VAMOZ - servis, a.s. se sídlem Obránců míru 523/30, 703 00
 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25848461, za nabídkovou cenu:
Kč 960.475,00 bez DPH,
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tj. Kč 1.056.523,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. M. P. MIROP s místem podnikání Slavníkovců
470/13a, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 18110592, za nabídkovou cenu:
Kč 947.526,00 bez DPH,
tj. Kč 1.042.278,60 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních
prací "Rekonstrukce sklepů Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 11.3.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Rekonstrukce sklepů Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka" a
předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 18.3.2011

0354/9
59

Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Závodní 49, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytový prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, nacházející se v přízemí obytného domu na ul. Závodní 330/49 v Ostravě-
Hrabůvce  o velikosti 26,89 m2 paní Mgr.A. R. K. I., Hasičská 58, Ostrava-Hrabůvka  za
účelem vytvoření kreativního studia a IT servisu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou a s výší nájemného 700,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy

0355/9
OR

Odvolání a jmenování člena komise pro bezpečnost a kriminalitu

Rada městského obvodu

odvolává

paní Bergerovou Evu z členství v komisi pro bezpečnost a kriminalitu s účinností od 17. 2. 2011

jmenuje

paní Schreiberovou Lenku členem komise pro bezpečnost a kriminalitu s účinností od 18. 2.
2011
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

32
Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova

Rada městského obvodu

rozhodla

VARIANTA A

pronajmout části pozemku parc. č. 462/1 ostatní plocha - zeleň o výměře  2 x 12  m2  v  k.ú.
Hrabůvka, ul. Krestova, v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání  parkovacích stání, na dobu neurčitou s
tříměsniční výpovědní lhůtou, za cenu  45,- Kč/m2/rok  bez DPH, žadatelům:
1. M. B., bytem Krestova 12, Ostrava - Hrabůvka
2. M. B., bytem Krestova 15, Ostrava - Hrabůvka

VARIANTA B

nepronajmout části pozemku parc. č. 462/1 ostatní plocha - zeleň o výměře  2 x 12  m2  v
 k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova, v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání  parkovacích stání, na dobu neurčitou s
tříměsniční výpovědní lhůtou, za cenu  45,- Kč/m2/rok  bez DPH, žadatelům:
1. M. B., bytem Krestova 12, Ostrava - Hrabůvka
2. M. B., bytem Krestova 15, Ostrava - Hrabůvka

Tiskové opravy

TO
Tisková oprava části usnesení č. 148/3 ze dne 9. 12. 2010

Rada městského obvodu

jmenuje

členy komisí rady městského obvodu s účinností od 9. 12. 2010 takto:

- bytová:

p. Machač Martin
pí Petrašková Eva
pí Stiborová Danuška
pí Altmanová Emilie
pí Antlová Vlasta
Ing. Szücsová Marta
Ing. Mikl Rostislav
Bc. Foldynová Lucie
p. Nenička Pavel
p. Lahuta Jakub

TO
Tisková oprava k usnesení č. 267/8 ze dne 3.2.2011

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek parc.č.st. 2961/1 o celkové výměře 228 m2, v majetku Statutárního
města Ostrava, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, pod
stávajícími patrovými garážemi v cizim vlastnictví, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři
měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok:
1) pozemek parc.č.st. 2956/1, spoluvlastnické podíly na budově číslo evidenční 16 o velikosti:
jednotka č. 16/477 - podíl 1554/38594, tj.   9,18 m2
jednotka č. 16/479 - podíl 1554/38594, tj.   9,18 m2
jednotka č. 16/480 - podíl 1554/38594, tj.   9,18 m2
jednotka č. 16/481 - podíl 1554/38594, tj.   9,18 m2
jednotka č. 16/486 - podíl 1554/38594, tj.   9,18 m2
jednotka č. 16/488 - podíl 1619/38594, tj.   9,58 m2
jednotka č. 16/489 - podíl 1690/38594, tj.   9,98 m2
jednotka č. 16/491 - podíl 1690/38594, tj.   9,98 m2
jednotka č. 16/492 - podíl 1690/38594, tj.   9,98 m2
jednotka č. 16/494 - podíl 1690/38594, tj.   9,98 m2
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v loklaitě Rudná-Pavlovova, Stavebnímu bytovému družstvu Nová
huť, se sídlem na ul. Hýlova 40, Ostrava-Výškovice;

2) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1475/38594, tj. 8,72 m2, jednotka č. 16/476 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, paní D. P., bytem Staňkova 224/27, Ostrava-Výškovice;

3) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1554/38594, tj. 9,18 m2, jednotka č. 16/478 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
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Pavlovova, paní MUDr. J. K., bytem Belikovova 1515/3, Ostrava-Zábřeh;

4) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1554/38594, tj. 9,18 m2, jednotka č. 16/482 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, panu J. K. a paní M. K., bytem Cholevova 1453/19, Ostrava-Hrabůvka;

5) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1554/38594, tj. 9,18 m2, jednotka č. 16/483 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, panu P. V., bytem Mitušova 947/21, Ostrava-Hrabůvka;

6) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1554/38594, tj. 9,18 m2, jednotka č. 16/484 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, panu J. D., bytem Volgogradská 2516/65, Ostrava-Zábřeh;

7) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1554/38594, tj. 9,18 m2, jednotka č. 16/485 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, manželům P. V. a A. V., bytem Písečná 2921/5, Ostrava-Zábřeh;

8) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1441/38594, tj. 8,52 m2, jednotka č. 16/487 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, manželům J. L. a J. L., bytem Vietnamská 1488/4, Ostrava-Poruba;

9) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1690/38594, tj. 9,98 m2, jednotka č. 16/490 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, paní K. T., bytem Pavlovova 1503/45, Ostrava-Zábřeh;

10) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1690/38594, tj. 9,98 m2, jednotka č. 16/493 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, manželům V. Z. a M. Z., bytem J. Matušky 10/28, Ostrava-Dubina;

11) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1690/38594, tj. 9,98 m2, jednotka č. 16/495 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, panu M. Č., bytem Tlapákova 1251/6, Ostrava-Hrabůvka;

12) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1690/38594, tj. 9,98 m2, jednotka č. 16/496 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, manželům Mgr. J. K. a Mgr. S. K., bytem  Volgogradská 2510/105, Ostrava-
Zábřeh;

13) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1690/38594, tj. 9,98 m2, jednotka č. 16/497 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, manželům O. H. a J. H., bytem Volgogradská 2373/157, Ostrava-Zábřeh;

14) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1619/38594, tj. 9,58 m2, jednotka č. 16/499 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, panu J. B. a paní A. B., bytem Krestova 1301/21, Ostrava-Hrabůvka.
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