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Přehled usnesení 91. schůze Rady městského obvodu, ze dne 9. 1. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4591/91 1. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4592/91 2. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4593/91 3. ZŠ Mitušova 8 - souhlas zřizovatele s realizací projektu ROP "Moderně a efektivně na výuku cizích jazyků"
(Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4594/91 4. ZŠ Dvorského - souhlas zřizovatele s realizací projektu ROP "Naše škola ve 21.století" (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4595/91 5. ZŠ MUDr. Emíli Lukášové - souhlas zřizovatele s realizací projektu ROP "Učíme moderně" (Mgr. Radim
Miklas, místostarosta)

4596/91 6. ZŠ Kosmonautů 15 - souhlas zřizovatele s realizací projektu ROP "Učebna pro výuku cizích jazyků, ICT,
bilingvní výuku a CLIL" (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4597/91 7. ZŠ Kosmonautů 13 - souhlas zřizovatele s realizací projektu ROP "Vstupme do života jazykově vybaveni"
(Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4598/91 8. ZŠ Klegova 27 - souhlas zřizovatele s realizací projektu ROP "Cizí jazyky moderně" (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4599/91 9. Žádost o udělení výjimky z limitu stanoveného Statutem města Ostravy (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4600/91 10. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícícmi garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4601/91 11. Stanovisko - úprava podmínek kupní smlouvy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4602/91 12. Pronájem garáže na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka (František Dehner, místostarosta)

4603/91 13. Přechod práva nájmu k nebytovému prostoru na ul. Volgogradská 24, O.-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

4604/91 14. Úprava vzorového znění smluv k nájmům bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih (František
Dehner, místostarosta)

4605/91 15. Umístění technologického zařízení pro přenos veřejné sítě mobilních telefonů (František Dehner,
místostarosta)

4606/91 16. Zánik nájmu bytu, zajištění přístřeší (František Dehner, místostarosta)

4607/91 17. Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na ul. Rodimcevova 22,
O.-Zábřeh (František Dehner, místostarosta)

4608/91 18. Stížnost p. Rostislava Gureckého, bytem Alejnikovova 1526/1, Ostrava-Zábřeh ve věci zákazu a užívání
zábavné pyrotechniky (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4609/91 19. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-58637-11 s Českou pojišťovnou, a.s. (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4610/91 20. Projekt "Modernizace KINA LUNA - postoupení práv a povinností z uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích
(Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4611/91 21P. Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-Výškovice (František Dehner, místostarosta)

4612/91 22P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III.
čtvrtletí r. 2013 odboru vnitřních věcí, bytového a ostatního hospodářství a ZŠ, příspěvkové organizace (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4613/91 23. Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb a Smlouvy o nájmu technologií. (František Dehner,
místostarosta)

4614/91 OR Podnět Ing. Jaroslava Novotného (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4615/91 OR Stížnost na vzrůst kriminality (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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4591/91  
1

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru  - kryté stání v:
- PO 51, box č. 82, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. B., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 33, box č. 09, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan O. S.,
- PO 51, box č. 05, PP na ul. L. Hosáka , Ostrava - Bělský Les, nájemce paní R. K.,
- PO 51, box č. 106, NP na ul. L. Hosáka , Ostrava - Bělský Les, nájemce pan J. H., dle důvodové zprávy,

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

4592/91  
2

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 33, box č. 18, PP na ul. Vl. Vlasákové panu P. D. 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 33, box č. 19, PP na ul. Vl. Vlasákové panu M. H. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

3) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 41, box č. 64, NP na ul. B. Václavka panu Ž. T. 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 51, box č. 70, NP na ul. L. Hosáka paní D. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

5) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 76, NP na ul. L. Hosáka panu M. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

4593/91  
3

ZŠ Mitušova 8 - souhlas zřizovatele s realizací projektu ROP "Moderně a efektivně na výuku
cizích jazyků"

Rada městského obvodu

souhlasí

s realizací projektu: "Moderně a efektivně na výuku cizích jazyků" příspěvkovou organizací Základní škola a
mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace v rámci Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko a dále s postavením příspěvkové organizace coby žadatele
o dotaci a příjemce dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ: 5082616,
se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava na realizaci výše uvedeného projektu
dle přílohy č. 1 materiálu
souhlasí

v případě úspěšnosti žádosti s navýšením příspěvku Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 8, příspěvkové organizaci na dofinancování projektu podpořeného dotací "Moderně a efektivně na
výuku cizích jazyků"  v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko
- v roce 2015 ve výši 88.500,-Kč

4594/91  
4

ZŠ Dvorského - souhlas zřizovatele s realizací projektu ROP "Naše škola ve 21.století"

Rada městského obvodu

souhlasí

s realizací projektu: "Naše škola ve 21.století" příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola
Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvková organizace v rámci Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Moravskoslezsko a dále s postavením příspěvkové organizace coby žadatele o dotaci a
příjemce dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ: 5082616, se sídlem
Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava na realizaci výše uvedeného projektu dle přílohy
č. 1 materiálu
souhlasí

v případě úspěšnosti žádosti na základě rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih s
navýšením příspěvku a poskytnutím bezúročné půjčky Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les,
B.Dvorského 1, příspěvkové organizaci na spolufinancování a předfinancování projektu "Naše škola ve
21.století" podpořeného dotací  v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Moravskoslezsko
- v roce 2014 na předfinancování projektu formou bezúročné půjčky ve výši 2.125.000,-Kč
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- v roce 2014 na dofinancování projektu formou navýšení příspěvku ve výši 200.000,-Kč

4595/91  
5

ZŠ MUDr. Emíli Lukášové - souhlas zřizovatele s realizací projektu ROP "Učíme moderně"

Rada městského obvodu

souhlasí

s realizací projektu: "Učíme moderně" příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola MUDr.
Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace v rámci Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko a dále s postavením příspěvkové organizace coby žadatele
o dotaci a příjemce dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ: 5082616,
se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava na realizaci výše uvedeného projektu
dle přílohy č. 1 materiálu
souhlasí

v případě úspěšnosti žádosti na základě rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih s
navýšením příspěvku Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova
29, příspěvkové organizaci na spolufinancování projektu "Učíme moderně" podpořeného dotací  v rámci
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko
- v roce 2014 na spolufinancování projektu formou navýšení příspěvku ve výši 195.000,-Kč

4596/91  
6

ZŠ Kosmonautů 15 - souhlas zřizovatele s realizací projektu ROP "Učebna pro výuku cizích
jazyků, ICT, bilingvní výuku a CLIL"

Rada městského obvodu

souhlasí

s realizací projektu: "Učebna pro výuku cizích jazyků, ICT, bilingvní výuku a CLIL" příspěvkovou organizací
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace v rámci
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko a dále s postavením příspěvkové
organizace coby žadatele o dotaci a příjemce dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko, IČ: 5082616, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava na
realizaci výše uvedeného projektu dle přílohy č. 1 materiálu
souhlasí

v případě úspěšnosti žádosti na základě rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih s
navýšením příspěvku a poskytnutím bezúročné půjčky Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci na spolufinancování a předfinancování projektu "Učebna pro výuku
cizích jazyků, ICT, bilingvní výuku a CLIL" podpořeného dotací  v rámci Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Moravskoslezsko
- v roce 2014 na předfinancování projektu formou bezúročné půjčky ve výši 924.800,-Kč
- v roce 2014 na dofinancování projektu formou navýšení příspěvku ve výši 163.200,-Kč

4597/91  
7

ZŠ Kosmonautů 13 - souhlas zřizovatele s realizací projektu ROP "Vstupme do života jazykově
vybaveni"

Rada městského obvodu

souhlasí

s realizací projektu: "vstupme do života jazykově vybaveni" příspěvkovou organizací Základní škola a
mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace v rámci Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko a dále s postavením příspěvkové organizace coby žadatele
o dotaci a příjemce dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ: 5082616,
se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava na realizaci výše uvedeného projektu
dle přílohy č. 1 materiálu
souhlasí

v případě úspěšnosti žádosti na základě rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih s
poskytnutím bezúročné půjčky Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Vstupme do života jazykově vybaveni" podpořeného
dotací  v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko
- v roce 2014 na předfinancování projektu formou bezúročné půjčky ve výši 1.870.000,-Kč

4598/91  
8

ZŠ Klegova 27 - souhlas zřizovatele s realizací projektu ROP "Cizí jazyky moderně"

Rada městského obvodu

souhlasí

s realizací projektu: "Cizí jazyky moderně" příspěvkovou organizací Základní škola Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 27, příspěvková organizace v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Moravskoslezsko a dále s postavením příspěvkové organizace coby žadatele o dotaci a příjemce dotace z
rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČ: 5082616, se sídlem Na Jízdárně 2824/2,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava na realizaci výše uvedeného projektu dle přílohy č. 1 materiálu
souhlasí

v případě úspěšnosti žádosti na základě rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih s
poskytnutím bezúročné půjčky Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci na
předfinancování projektu "Cizí jazyky moderně" podpořeného dotací  v rámci Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko
- v roce 2015 ve výši 680.200,-Kč
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4599/91  
9

Žádost o udělení výjimky z limitu stanoveného Statutem města Ostravy

Rada městského obvodu

schvaluje

žádost o udělení  výjimky   z Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 - Statutut města Ostravy,čl. 7 odst. 3
písm.  e) týkající  se limitu pro  poskytování dotací,  bezúročných zápůjček a návratné finanční výpomoci
vlastním příspěvkovým organizacím dle důvodové zprávy
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih požádat na základě čl. 2 odst. 12 OZV č. 14 /2013 - Statut
města Ostravy, Zastupitelstvo města o udělení výjimky z limitu pro poskytování dotací z úhrnné výše 3 mil.
Kč za příslušný rozpočtový rok, a to na 9 mil. Kč pro rok 2014 a 5 mil. Kč pro rok 2015.

4600/91  
10

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)pozemek parc.č.st. 1987/10, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy;
2)pozemek parc.č.st. 2425, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
3)½ pozemku parc.č.st. 2982/3, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
4)pozemek parc.č.st. 3606, zast. pl. o výměře 23 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
5)pozemek parc.č.st. 3637, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
6)pozemek parc.č.st. 4073, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná -Pavlovova.

4601/91  
11

Stanovisko - úprava podmínek kupní smlouvy

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost společnosti ORIO Morava, a.s., se sídlem Horní 67, Ostrava-Dubina, IČ: 27664589, zastoupenou
Miroslavem Galajdou, místopředsedou představenstva, adresovanou náměstkovi primátora SMO Ing. Jiřímu
Hrabinovi, ze dne 26. 9. 2013, ve věci možnosti úpravy podmínek sjednaných v Kupní smlouvě č.
1528/2008/MJ ze dne 4. 6. 2008 ve znění dodatků č. 1 - 3

4602/91  
12

Pronájem garáže na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytový prostor - garáž č. 3 v obytném domě na  ul. Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka
panu M. K., bytem Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva
měsíce a měsíčním nájemným ve výši 1.223,- Kč vč. DPH

4603/91  
13

Přechod práva nájmu k nebytovému prostoru na ul. Volgogradská 24, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přechod práva nájmu k nebytovému prostoru, který se nachází v obytném domě na ul. Volgogradská
2460/24 v Ostravě-Zábřehu, na základě Smlouvy o prodeji podniku uzavřené dle ust. § 476 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  mezi prodávající paní Danou Funiokovou,
bytem Nádražní 2680/54, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 70017476 a kupujícím panem Sy Luan Le s
bydlištěm Thanh Hoa, Quang Hoa - Quang Xuong, Vietnamská socialistická republika a místem podnikání
Dolní Marklovice 348, Petrovice u Karviné, IČ: 27980804 dle důvodové zprávy

4604/91  
14

Úprava vzorového znění smluv k nájmům bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

vzorové znění smluv k nájmům bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih v návaznosti na novou právní úpravu účinnou do 01.01.2014, dle důvodové zprávy

4605/91  
15

Umístění technologického zařízení pro přenos veřejné sítě mobilních telefonů

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části střechy obytného domu V. Košaře 124/5, Ostrava-Dubina, společnosti T-Mobile Czech
Republic ,a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4  k umístění technologického zařízení a anténního
systému pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů, a to na dobu určitou 5-ti let  s výši nájemného
80 500 Kč/rok bez DPH dle důvodové zprávy.
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4606/91  
16

Zánik nájmu bytu, 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. M. K.

J. M., Zlepšovatelů 34, č. b. 5
K. V., Jubilejní 40, č. b. 1
J. V., M. Fialy 1, č. b. 28
M. Z., P. Lumumby 10 a Mičkalová Lýdie, nar. 26.01.1942, P. Lumumby 10, č. b. 7
L. Z., V. Košaře 3, č. b. 21
K. H., Čujkovova 31, č. bytu 86

2) JUDr. J. J.      

V. J., Výškovická 174, č. b. 62
Š. J., Svornosti 11, č. b. 9

3) Y. D.

N.M., Jugoslávská 20 a Veronika Náhlovská, nar. 06.03.1985, Jugoslávská 20, č. b. 17
K. J., Horymírova 14, č. b. 16

II.

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

J. M., Volgogradská 157A a Jašurková Pavla, nar. 16.08.1958, Volgogradská 157A

4607/91  
17

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na ul.
Rodimcevova 22, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy uzavřené dne 01.12.1999 na dobu neurčitou ve znění jejích
dodatků na pronájem nebytového prostoru o velikosti 251,08 m2 v obytném domě na ul. Rodimcevova
2059/22 v Ostravě-Zábřehu s účelem provozovna lahůdek a s výší nájemného 810,23 Kč/m2/rok, a to z
důvodu změny nájemce ze společnosti PIEROT TRADE s.r.o., IČ: 25847261, se sídlem Rodimcevova 2059,
Ostrava-Zábřeh na společnost Sequel team s.r.o., IČ: 02344726, se sídlem Sokolská třída 1615/50,
Ostrava-Moravská Ostrava, dle  důvodové zprávy

4608/91  
18

Stížnost p. R. G., bytem Alejnikovova 1526/1, Ostrava-Zábřeh ve věci zákazu a užívání zábavné
pyrotechniky

Rada městského obvodu

bere na vědomí

stížnost p. R. G., bytem Alejnikovova 1526/1, Ostrava-Zábřeh a odpověď starosty Mgr. Sibinského na tuto
stížnost

4609/91  
19

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-58637-11 s Českou pojišťovnou, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě důvodové zprávy o uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-58637-11 s Českou
pojišťovnou, a.s.,
zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě s Českou
pojišťovnou, a.s.,
ukládá

Ing. Jarmile Rennerové, vedoucí odboru financí a rozpočtu připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě s
Českou pojišťovnou, a.s.,
ukládá

odboru právnímu prověřit návrh dodatku č. 1 s Českou pojišťovnou, a.s. a předložit jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih.

4610/91  
20

Projekt "Modernizace KINA LUNA - postoupení práv a povinností z uzavřené smlouvy o
smlouvách budoucích

Rada městského obvodu
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bere na vědomí

oznámení o postoupení práv a povinností související se stavbou "Modernizace Kina LUNA ul. Výškovická" ze
společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. na společnost OC LUNA s.r.o., IČ 01688880, se sídlem
Palackého třída 916/158, 61200 Brno.

4611/91  
21P

Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/009/13 na veřejnou zakázku "Zateplení a výměna oken
ZŠ Srbská, Ostrava-Výškovice" se zhotovitelem Stavby COMPLET Technologic s.r.o., kterým se mění termín
předání staveniště na: do šesti měsíců od podepsání smlouvy o dílo.
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/009/13
Termín: 17. 01. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/009/13 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 31. 01. 2014

4612/91  
22P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
III. čtvrtletí r. 2013 odboru vnitřních věcí, bytového a ostatního hospodářství a ZŠ, příspěvkové
organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za III. čtvrtletí roku 2013 odboru vnitřních věcí,
- za III. čtvrtletí roku 2013 odboru bytového a ostatního hospodářství,
- za III. čtvrtletí roku 2013 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 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

4613/91  
23

Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb a Smlouvy o nájmu technologií.

Rada městského obvodu

rozhodla

1. o uzavření "Smlouvy o nájmu technologií" (trafostanice č.OS 9534 na ulici Pavlovova a č.OS 9532 na ulici
Plzeňská) mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3 Ostrava -
Hrabůvka IČ 00845451 a společností ArcelorMittal Ostrava, a.s., Vratimovská 689, Ostrava - Kunčice, IČ
45193258 za účelem zajištění dodávek a distribuce elektrické energie pronajímateli a třetím osobám, a to
na dobu určitou do 31.3.2014 s výši nájemného 55.495,-Kč + platná sazba DPH k datu uskutečnitelného
zdanitelného plnění za předmět pronájmu za celé období.

2. o uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava - Jih, Horní 791/3 Ostrava - Hrabůvka IČ 00845451 a společností ArcelorMittal Ostrava, a.s.,
Vratimovská 689, Ostrava - Kunčice, IČ 45193258 za účelem provozování kontoly (trafostanice č.OS 9534
na ulici Pavlovova a č.OS 9532 na ulici Plzeňská), řešení poruchových stavů, oprav a zajištění pohotovosti,
a to na dobu určitou do 31.3.2014

dle předloženého návrhu.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smluv.

4614/91  
OR

Podnět Ing. J. N.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podnět Ing. J. N. k údržbě zeleně ze dne 7. 12. 2013

4615/91  
OR

Stížnost na vzrůst kriminality

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis Ing. arch. L. J., starostky městského obvodu O.-Mariánské Hory a Hulváky týkající se stížnosti občanů
Starého Zábřehu na vzrůst kriminality
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