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Přehled usnesení 93. schůze Rady městského obvodu, ze dne 6. 2. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4668/93 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (František Dehner, místostarosta)

4669/93 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (František Dehner, místostarosta)

4670/93 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (František Dehner, místostarosta)

4671/93 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (František Dehner, místostarosta)

4672/93 5. Kalendář příjmů a výdajů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2014 (František Dehner, místostarosta)

4673/93 6. Náhrada škody (František Dehner, místostarosta)

4674/93 7. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4675/93 8. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách (František Dehner, místostarosta)

4676/93 9. Změna hodnot movitého majetku předaného k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 3  ke zřizovací
listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
(František Dehner, místostarosta)

4677/93 10. Změna odpisového plánu na rok 2014 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (František Dehner,
místostarosta)

4678/93 11. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4679/93 12. Výpověď nájemního vztahu v krytém stání (František Dehner, místostarosta)

4680/93 13. Smlouvy a dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4681/93 14. Schválení žádosti o finanční podporu na projekt "Standardizace OSPOD ÚMOb Ostrava-Jih" (František
Dehner, místostarosta)

4682/93 15. Jmenování členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2014
Aktualizace pojistné smlouvy č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

4683/93 16. Prodej  části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4684/93 17. Prodej  části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Šponarova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4685/93 18. Prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4686/93 19. Prodej části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Oráčova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4687/93 20. Prodej pozemku parc.č. st. 83 v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4688/93 21. Prodej zastavěných pozemků vlastníkovi domů na ul. Charvátská 16, 18 a 20, Ostrava-Výškovice (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4689/93 22. Prodloužení provozní doby letní terasy u restaurace na pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. L. Hosáka (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4690/93 23. Pronájem části pozemku  p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  (č.40) (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4691/93 24. Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4692/93 25. Pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  K Jezeru (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4693/93 26. Souhlas s výstavbou vrhačského kruhu ve sportovním areálu na ulici Volgogradská v Ostravě-Zábřehu (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4694/93 27. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na
pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.Samaritánská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4695/93 28. Stanovisko k záměru prodeje částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4696/93 29. Stanovisko ke směně nebo vzájemnému darování pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4697/93 30. Ukončení  výpůjčky pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Adamusova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4698/93 31. Úprava výše nájmu za pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy členům ZO ČZS Ostrava - Výškovice
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4699/93 32. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Uralská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4700/93 33. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4701/93 34. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4702/93 35. Výpůjčka částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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4703/93 36. Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4704/93 37. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 17/014/141/08 (František Dehner, místostarosta)

4705/93 38. Prominutí nájemného a části nákladů za spotřebu tepla  z důvodu stavebních prací v objektu na ul.
Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka (František Dehner, místostarosta)

4706/93 39. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

4707/93 40. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

4708/93 41. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

4709/93 42. Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 28, O.-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

4710/93 43. Pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

4711/93 44. Souhlas s poskytnutím části nebytových prostor v budově G - Centra do užívání dalším subjektům (František
Dehner, místostarosta)

4712/93 45. Souhlas s umístěním log  kina Luna na fasádě objektu kina Luna, ul. Výškovická 2651/113, Ostrava-Zábřeh
(František Dehner, místostarosta)

4713/93 46. Zajištění náhradních bytů, pronájem bytu, pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner,
místostarosta)

4714/93 47. Zánik nájmu bytu dohodou, zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu, podnájem bytu (František
Dehner, místostarosta)

4715/93 48. Zrušení pronájmu nebytového prostoru, zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru  v obytném
domě na ul. Volgogradská 16, O.-Zábřeh (František Dehner, místostarosta)

4716/93 49. Zveřejnění záměru na pronájem části nebytových prostor v objektu DPS na ul. Horymírova 121, Ostrava-
Zábřeh (František Dehner, místostarosta)

4717/93 50. Zveřejnění záměrů na pronájem garážových stání v obytných domech na ul. Fr. Formana, O.-Dubina
(František Dehner, místostarosta)

4718/93 51. Neprodloužení smlouvy k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

4719/93 52. Dodatek č.7 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny (František Dehner, místostarosta)

4720/93 53. Uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí 2 let od přechodu nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

4721/93 54. Vyhodnocení vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.-31.12.2013 (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

4722/93 55. Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih pro rok 2014 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4723/93 56. Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za II. pololetí roku 2013 (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

4724/93 57. Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství Základní školy Fr. Formana a Vysoké školy podnikání,
a.s. při realizaci projektu "Poznej tajemství vědy" (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4725/93 58P. Podmínky výzvy (dodávka dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd.
B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2014 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4726/93 59P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) - Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4727/93 60P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - Zateplení štítové stěny a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů 14, 16, 18,
20, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4728/93 61P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - Zateplení štítové stěny a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů 28, 30, 32,
Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4729/93 62P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I., II. a IV.
čtvrtletí r. 2013 Základní školy a mateřské školy, p.o. a Majetkové správy Ostrava-Jih, p.o. (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4730/93 63P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů) - "Zateplení obvodového pláště, zateplení stropu a provedení sanačních omítek sklepních prostor,
Rodimcevova 16,18" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4731/93 64. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4732/93 65P. Změna termínu pro podání nabídek (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných.
zakázkách) - Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

4733/93 66. Předběžný souhlas s užíváním pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Lukášové (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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4668/93  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 11 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2013)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3392, pol. 5331, UZ 11 o 11 tis. Kč

4669/93  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 600 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2013)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171, UZ 11 o 600 tis. Kč

4670/93  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol.  8115 o 571 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2013)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6121, UZ 11 o 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5169, UZ 11 o 71 tis. Kč

4671/93  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 900 tis. Kč (Vypořádací fond FRB)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1064, UZ 3 o 2 900 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

4672/93  
5

Kalendář příjmů a výdajů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2014

Rada městského obvodu

bere na vědomí

kalendář příjmů a výdajů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2014

4673/93  
6

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o náhradu škody p. Kamilu Radovi.

4674/93  
7

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách za období od 1.10.2013 do 31.12.2013

4675/93  
8

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách

Rada městského obvodu

souhlasí

s místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, pro školní rok
2014/2015, v mateřských školách zřizených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
dle důvodové zprávy
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4676/93  
9

Změna hodnot movitého majetku předaného k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 3
 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

hodnoty  movitého majetku předaného k hospodaření vyčíslené ke dni 31.12.2013 níže uvedeným
příspěvkovým organizacím ve školství a kultuře, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
souhlasí

se změnou úplného znění  přílohy  č. 3 ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře,
jejichž zřizovatelem je  Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih k níže uvedeným
příspěvkovým organizacím:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu úplného znění přílohy č. 3  zřizovacích listin
příspěvkových organizací ve školství a kultuře  výše uvedených příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy.

4677/93  
10

Změna odpisového plánu na rok 2014 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4,
příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2014 Mateřské  škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizaci dle důvodové zprávy

4678/93  
11

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání  v PO 33, box č. 09, PP na ul. Vl. Vlasákové panu J. B. 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. 46, NP na ul. Vl. Vlasákové panu R. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

4679/93  
12

Výpověď nájemního vztahu v krytém stání

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 34, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. K., dle důvodové zprávy.
rozhodla
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2)
zveřejnit záměr na pronájem výše uvedeného volného místa v krytém stání na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

4680/93  
13

Smlouvy a dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled počtu uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v
Ostravě-Zábřehu, ul. U Studia za období červenec - prosinec 2013.

4681/93  
14

Schválení žádosti o finanční podporu na projekt "Standardizace OSPOD ÚMOb Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Informaci o schválení žádosti o finanční podporu na projekt "Standardizace OSPOD ÚMOb Ostrava-Jih",
která byla podána v rámci výzvy C2 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory
3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.
ukládá

Ing. Romanu Jirsovi, referát ekonomického rozvoje
zajistit veškeré úkony spojené s realizací výše uvedeného projektu
Termín: 31. 12. 2015

4682/93  
15

Jmenování členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů městského obvodu Ostrava-Jih pro rok
2014
Aktualizace pojistné smlouvy č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 3262/66 ze dne 14.2.2013,
jmenuje

členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2014 podle přiloženého
návrhu,
rozhodla

o uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě č. 0003631018 o pojištění odpovědnosti Jednotky Sboru dobrovolných
hasičů městského obvodu Ostrava-JIh pro případ škody způsobené při výkonu povolání dle důvodové
zprávy,
zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku,
ukládá

Ing. Jarmile Rennerové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
připravit návrh dodatku č. 14 k pojistné smlouvě č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.,

vedoucímu odboru právního
prověřit návrh dodatku č. 14 k pojistné smlouvě č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. a
předložit jej k podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih.

4683/93  
16

Prodej  části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem části pozemku p.p.č. 243/13 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, nově odděleno
geometrickým plánem č. 1295-51b/2013 ze dne 19.6.2013 jako parc.č.st.2263 o velikosti 5 m2 a
parc.č.st.2264 o velikosti 5 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů, v majetku Statutárního města Ostravy,
svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih,  zastavěného přístavbou lodžií ke stávajícímu bytovému domu
na poz,. parc. č. 711, ul. Stavbařů 700/14, v k.ú. Hrabůvka,   Společenství pro dům Stavbařů 14,se sídlem
Stavbařů 700/14, 700 30  Ostrava – Hrabůvka, IČ 27816621, za kupní cenu  640,- Kč/m2, tj. celkem za
6.400,- Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč  a  poplatku
za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o  prodeji částí dotčeného pozemku

4684/93  
17

Prodej  části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Šponarova

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem části pozemku p.p.č. 243/13 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, nově odděleno
geometrickým plánem č. 1295-51a/2013 ze dne 19.6.2013 parc.č.st. 2261 o velikosti 4 m2 a
parc.č.st.2262 o velikosti 4 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Šponarova, v majetku Statutárního města Ostravy,
svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih,  zastavěného přístavbou lodžií ke stávajícímu bytovému domu
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na poz. parc. č. 704, ul. Šponarova 609/11, v k.ú. Hrabůvka,   Bytovému družstvu Šponarova 11, se sídlem
Ostrava, Hrabůvka, Šponarova 609/11, PSČ 700 30, IČ 27788130, za kupní cenu  640,- Kč/m2, tj. celkem
za 5.120,- Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč a
poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o  prodeji částí dotčeného pozemku

4685/93  
18

Prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem části pozemku parc.č. 793/245 ostatní plocha-zeleň, odděleno geometrickým plánem č.
951-64/2013 ze dne 1.7.2013, s novým označením jako pozemek parc.č. 793/413 ostatní plocha-zeleň o
výměře 209 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-
svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví paní D. M., bytem Charvátská 133/1, 700 30
 Ostrava – Výškovice,  za kupní cenu ve výši 149.740 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování
znaleckého posudku ve výši 2.057 Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí ve výši 1.000 Kč

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava – Jih rozhodnout o úplatném převodu části dotčeného pozemku v
k.ú. Výškovice u Ostravy

4686/93  
19

Prodej části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Oráčova

Rada městského obvodu

souhlasí

s  prodejem části pozemku p.p.č. 433/54 ostatní plocha, jiná plocha (vzniklý rozdělením pozemku p.p.č.
433/4 na základě geometrického plánu č. 1294-92/2013 ze dne 24.5.2013) o velikosti 43 m2 a části
pozemku p.p.č. 982/3 ostatní plocha, jiná plocha ( vzniklý  rozdělením pozemku p.p.č. 982 na základě
geometrického plánu č. 1294-92/2013 ze dne 24.5.2013) o velikosti 44 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova , v
majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem   užívání
 plochy pro zřízení venkovního výtahu k budově na parc. č. st. 2198, a za účelem výstavby okrasných
jehličnatých stromků jako pohledovou a zvukovou bariéru od komunikace panu M. O., bytem Oráčova
1622/2, 700 30  Ostrava – Hrabůvka, za kupní cenu 522,- Kč/m2, tj. celkem za 45.414,- Kč,-,  za
podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč a za úhradu poplatku za
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč.
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o prodeji  dotčených pozemků

4687/93  
20

Prodej pozemku parc.č. st. 83 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemku parc.č. st. 83, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 436 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec
Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostrava - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih paní PhDr. D.
S., Ph.D., bytem Klegova 11/300, Ostrava-Hrabůvka, za cenu 92.432 Kč, za podmínky úhrady části nákladů
na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.000 Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí,
doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji pozemku parc.č. st. 83, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
436 m2 v k.ú. Hrabůvka.

4688/93  
21

Prodej zastavěných pozemků vlastníkovi domů na ul. Charvátská 16, 18 a 20, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem pozemků parc. č. 793/77 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 231 m², pod
domem č. pop. 569 na ulici Charvátská č. or. 16, parc. č. 793/78 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře
226 m², pod domem č. pop. 570 na ulici Charvátská č. or. 18 a parc. č. 793/79 – zastavěná plocha a
nádvoří  o výměře 231 m², pod domem č. pop. 571 na ulici Charvátská č. or. 20, vše v k. ú. Výškovice u
Ostravy, část obce Výškovice, dle "Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných
pozemků ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění, právnické osobě Bytové družstvo Charvátská 20, se
sídlem Ostrava - Výškovice, Charvátská 570/18, PSČ 700 30, IČ 258 72 991, za účelem ucelení vlastnictví k
užívaným nemovitostem za kupní cenu zastavěných pozemků pod domy Charvátská 16, Charvátská 18 a
Charvátská 20 v celkové výši  364.640,-- Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého
posudku ve výši 2.000,-- Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle
důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu pozemků parc. č. 793/77 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 231 m², parc. č. 793/78 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226 m²a parc.
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č. 793/79 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m², vše v  k. ú. Výškovice u Ostravy, dle zák. č.
128/2000 Sb., v platném znění a v souladu se "Zásadami prodeje domů, bytů..." ze dne 26. 4. 2001, v
platném znění

4689/93  
22

Prodloužení provozní doby letní terasy u restaurace na pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. L.
Hosáka

Rada městského obvodu

rozhodla

a) o změně ukončení provozní doby letní terasy u restaurace denně z 21.00 hod. na 22.00 hod. umístěné
na pozemku parc.č. 227/1 ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. L.Hosáka, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřeném Městskému obvodu Ostrava - Jih

b) uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/298/13/Dzi ze dne 26.6.2013 v dané věci

4690/93  
23

Pronájem části pozemku  p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  (č.40)

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih, za
účelem  užívání  parkovacího stání č. 40 pro osobní motorové vozidlo, manželům Ing. A. a M. L., bytem
Provaznická 22, Ostrava - Hrabůvka, PSČ 700 30, za cenu 45,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou

4691/93  
24

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/46 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Čujkovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, manželům
Z. a S. H., bytem Čujkovova 49, Ostrava-Zábřeh, za účelem zřízení a užívání 1 parkovacího místa pro
osobní automobil, s ročním  nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

4692/93  
25

Pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  K Jezeru

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek parc.č. 730/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 m2, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru, za účelem
užívání pozemku zastavěné plochy pod RD,  za cenu 70 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, paní Z. Š., bytem K Jezeru 47/431, 700 30 Ostrava - Výškovice

4693/93  
26

Souhlas s výstavbou vrhačského kruhu ve sportovním areálu na ulici Volgogradská v Ostravě-
Zábřehu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výstavbou vrhačského kruhu včetně dopadiště ve sportovním areálu na ulici Volgogradská na pozemku
poz. parc. č. 783/51 v k.ú. Zábřeh nad Odrou za podmínek dle důvodové zprávy.

4694/93  
27

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.Samaritánská

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN a 1 ks rozpojovací jistící skříně v rámci akce
„Ostrava, U Cementárny, Vodafone, NN“ pod a nad povrchem pozemků p.p.č. 376/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 376/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 424/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 438/40 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/44 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 455/80 zahrada, p.p.č. 1017/9 ostatní plocha, ostatní komunikace a 1017/11 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samaritánská, v délce cca 209 bm pro vzdušné
vedení a v délce cca 42 bm pro kabelové vedení přípojky NN

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 376/3
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 376/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 424/5 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 438/40 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/44 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 455/80 zahrada, p.p.č. 1017/9 ostatní plocha, ostatní komunikace a 1017/11
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  přípojky NN v
délce cca 209 bm pro vzdušné vedení a v délce cca 42 bm pro kabelové vedení přípojky, pro společnost
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 600,-
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Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za úplatu 1.000,- Kč
bez DPH za 1 ks rozpojovací jistící skříně

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky NN  - společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v rozsahu dle předloženého
návrhu s dobou platnosti do 28.2.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů
(chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy
a KS

4695/93  
28

Stanovisko k záměru prodeje částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

vydat záporné stanovisko k záměru prodeje částí pozemku parc.č. 855/1 lesní pozemek, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, lokalita Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - nesvěřeno Městskému obvodu Ostrava
– Jih, a to:

- část o výměře 98 m2 (dle nakótovaného snímku)
- část o výměře 90 m2, odd. GP č. 509-253/96 ze dne 24.6.1996 a nově označena jako pozemek parc.č.
855/5
- část o výměře 54 m2, odd. GP č. 531-93/97 ze dne 25.4.1997 a nově označena jako pozemek parc.č.
855/6

4696/93  
29

Stanovisko ke směně nebo vzájemnému darování pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Výškovická

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke směně nebo vzájemnému darování částí pozemků v k.ú. Z8břeh nad Odrou, ul.
Výškoviácká, a to část pozemků p.p.č. 1095/8 o výměře cca 135 m2 a p.p.č. 1095/15 o výměře cca 136
m2 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, se svěřením Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace,  za část pozemku p.p.č. 1095/17 o výměře cca 260 m2 ve vlastnictví statutárního
města Ostrava a za část pozemku p.p.č. 1095/18 o výměře cca 245 m2 ve vlastnictví statutárního města
Ostrava, se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, v rámci realizace stavby „Rekonstrukce zastávek
MHD Kino Luna“

4697/93  
30

Ukončení  výpůjčky pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Adamusova

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 4477/88, bod a) ze dne 28.11.2013
rozhodla

a) vypovědět Smlouvu o výpůjčce č. 11/a/014/109/04/Wyb ze dne 4.3.2004, společnosti TJ Sokol
Hrabůvka, se sídlem Adamusova 1500/4, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 13644637,  dle důvodové zprávy

4698/93  
31

Úprava výše nájmu za pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy členům ZO ČZS Ostrava -
Výškovice

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost vč. odůvodnění pana J. D., bytem Kosmonautů 19, 700 30 Ostrava – Zábřeh a pana F. M., bytem
Kosmonautů 9, 700 30 Ostrava – Zábřeh, týkající se stanovení výše nájmu  za užívání pozemku parc.č. 822
zahrada ve stejné výši jako u ostatních pozemků ZO ČZS Ostrava - Výškovice

a
rozhodla

o stanovení výše nájmu pozemku parc.č. 822 zahrada v k.ú. Výškovice u Ostravy ve stejné výši jako u
smluv o nájmu nemovitosti týkajících se pronájmu pozemků ZO ČZS Ostrava – Výškovice, v souladu s usn.
4485/88 ze dne 28.11.2013, tj.

za účelem užívání pozemků jako zahrádkářské osady za cenu 6 Kč/m2/rok
za účelem užívání pozemků pod zahradními chatkami za cenu 11 Kč/m2/rok
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dle důvodové zprávy

4699/93  
32

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

stanovisko manželů Petra a Leony Žůrkových,  bytem Uralská 9, Ostrava - Zábřeh, k nabídce odkoupení
části pozemku p.p.č. 623/86 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 52 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou

a
nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.p.č. 623/86 ostatní plocha, jiná plocha, oddělený dle GP
č. 2971-59/2013 ze dne 19.4.2013 a nově označený jako p.p.č. 623/150 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 52 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Uralská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem, dle důvodové
zprávy

a
souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.p.č. 623/86 ostatní plocha, jiná plocha, oddělený dle GP
č. 2971-59/2013 ze dne 19.4.2013 a nově označený jako p.p.č. 623/149 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 112 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Uralská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat

a) záporné stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 653/86 o výměře 52 m2
b) kladné stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 653/86 o výměře 112 m2, za podmínky vydání
předchozího souhlasu rady města

4700/93  
33

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemku st.p.č. 6566 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem sjednocení vlastnictví k užívaným nemovitostem

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje dotčeného pozemku  a požádat
Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na jeho prodej

4701/93  
34

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice 2 x 6 m v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem zřízení a užívání vjezdu a výjezdu  o rozloze 2 x 6 m, dle důvodové zprávy

4702/93  
35

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

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit část pozemku parc.č. 54 ostatní plocha-ostatní komunikace a část pozemku parc.č. 244/1 ostatní
plocha-silnice o celkové výměře 26 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem úpravy okolí kříže (vybudování zídky
s dlažbou a přístupového chodníku), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, Římskokatolické
farnosti Ostrava - Zábřeh, IČ: 45210446, se sídlem U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě

4703/93  
36

Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s navýšením hodnoty nemovitého majetku, který byl předán níže uvedeným příspěvkovým organizacím k
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hospodaření a to:
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci,
Mateřské škole Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci a
Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy.
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině
příspěvkové organizaci:
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci,
Mateřské škole Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci a
Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy.

4704/93  
37

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. 17/014/141/08

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dodatku  ke smlouvě o výpůjčce č. 17/014/141/08 ze dne 29.2.2008 s vypůjčitelem Kulturní
zařízení Ostrava - Jih, příspěvková organizace, IČ: 73184560 se sídlem Dr. Martínka 1439/4, Ostrava -
Hrabůvka, dle důvodové zprávy.
zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava -Jih, k podpisu dodatku

4705/93  
38

Prominutí nájemného a části nákladů za spotřebu tepla  z důvodu stavebních prací v objektu na
ul. Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí nájemného a nákladů za spotřebu tepla u nebytových prostor v objektu na ul. Tlapákova
1296/11 v Ostravě-Hrabůvce z důvodu výměny ležatých rozvodů ústředního topení, teplé a studené vody a
výměny oken a vstupních stěn s dveřmi  za období od 11.11.2013 do 14.12.2013

I.
nájemci Ing. M. K., se sídlem 700 30  Ostrava-Hrabůvka, Tlapákova 1296/11, IČ: 62358006, v celkové výši
17.833,88 Kč (z toho nájemné činí 8.732 Kč a náklady za spotřebu tepla činí 9.101,88 Kč), dle důvodové
zprávy

II.
nájemci  společnosti PARIS STATEX s. r. o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Bieblova 2951/7, PSČ
702 00, IČ: 25357131, v celkové výši 21.919,28 Kč (z toho nájemné činí 18.414 Kč a náklady za spotřebu
tepla činí 3.505,28 Kč), dle důvodové zprávy

III.
nájemci panu T., se sídlem 739 24 Krmelín, Světlovská 136, IČ: 70633371, v celkové výši 11.616,43 Kč (z
toho nájemné činí 8.990 Kč a náklady za spotřebu tepla činí 2.626,43 Kč), dle důvodové zprávy

4706/93  
39

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení

- pí Ž. F., za byt na ul. Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina, ve výši 90% z částky 62.894 Kč, tj. 56.604 Kč
dle důvodové zprávy
nesouhlasí

s prominutím poplatku z prodlení

- prof. Z. E. a pí L. E., za byt na ul. Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, ve výši 30% z částky 63.795 Kč, tj.
19.138 Kč
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu  rozhodnout

4707/93  
40

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí poplatku z prodlení
- p. J. K., za byt na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 5.168 Kč,
- p. J. P. a pí I. P., za byt na ul. Volgoradská 2381/149, Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 16.283 Kč,
tj. 14.654 Kč,
dle důvodové zprávy
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4708/93  
41

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení p. K. H. a pí V. H., za byt na ul. Edisonova 380/21, Ostrava-Hrabůvka, ve
výši 100%, tj. ve výši 166.647 Kč, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

4709/93  
42

Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 28, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu nebytového prostoru č. 2 v obytném domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Volgogradská 2458/28 v Ostravě-Zábřehu o velikosti
53,21 m2 panu I. L., trvalý pobyt Petra Křičky 2698/25, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 46539361 za
účelem zřízení prodejny zvířecích potřeb a vzorkové prodejny chráněných dílen na dobu neurčitou s výší
nájemného 700,- Kč/m2/rok

II. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o právu provést stavbu s p. L. dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o
právu provést stavbu

4710/93  
43

Pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o pronájmu nebytových prostor ve 2. NP objektu na ul. Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh, o celkové výměře
548,73 m2, za účelem denní formy vzdělávání, na dobu neurčitou, s výší nájemného 120 Kč/m2/rok,
společnosti Střední škola uměleckých řemesel s.r.o., se sídlem Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, IČ:
25380559, dle důvodové zprávy

II.
o pronájmu nebytových prostor v 1 PP a 1. NP objektu na ul. Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh, o celkové
výměře 742,50 m2, za účelem provozování mobilního hospicu, půjčovnu zdravotních pomůcek, na dobu
neurčitou, s výší nájemného 165 Kč/m2/rok, společnosti Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., se sídlem
Ostrava-Dubina, Horní 288/67, IČ: 26850176, dle důvodové zprávy

III.
o uzavření budoucí smlouvy o smlouvě nájemní a právu provést stavbu s nájemcem - Mobilní hospic
Ondrášek, o. p. s., se sídlem Ostrava-Dubina, Horní 288/67, IČ: 26850176, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smluv

4711/93  
44

Souhlas s poskytnutím části nebytových prostor v budově G - Centra do užívání dalším
subjektům

Rada městského obvodu

souhlasí

aby společnost MIKASA o.s., se sídlem Lumírova 28, Ostrava - Výškovice, poskytla k užívání část
vypůjčených nebytových prostor v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40A/3165, Ostrava - Zábřeh, paní
Mgr. et Mgr. K. B., za účelem provozování soukromé psychologické praxe, na dobu určitou 1 rok, s
účinností od 01.04.2014 do 31.03.2015, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě

4712/93  
45

Souhlas s umístěním log  kina Luna na fasádě objektu kina Luna, ul. Výškovická 2651/113,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním dvou  log kina Luna na fasádě objektu kina Luna, ul. Výškovická 2651/113, Ostrava-Zábřeh, a
to:
- světelné logo ,,KINO LUNA"  nad vchodem do budovy kina o celkovém rozměru 5 500 x 941 mm
- světelné logo ,,KINO LUNA 3D CINEMA EXPERIENCE"  na čele budovy kinosálu o celkovém rozměru 11
500 x 2 434 mm
za podmínek dle důvodové zprávy

4713/93  
46

Zajištění náhradních bytů, pronájem bytu, pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla
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I.

o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Abramovova 10, 1+2, standard, č. b. 4
K. R., Sedliště 239, okr. Frýdek-Místek

Horymírova 14, 0+2, standard, č. b. 16
Š. R., V. Vlasákové 7

Svornosti 11, 1+2, standard, č. b. 9
T. A., A. Kučery 18

Volgogradská 161, 1+2, standard, č. b. 10
D. M., Masarykova 15, Bohumín

II.

o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 35
J. Š., Čujkovova 40

III.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu (nebo jeho části) na dobu určitou, dle důvodové
zprávy

Břenkova 7, 0+2, standard, č. b. 26
B. A., Přemyslovců 63, Ostrava-Mar. Hory

Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 45
K. O., Klimkovická 55, Ostrava-Poruba

Jugoslávská 26, 1+3, standard, č. b. 24
N. M., 28. října 186, Ostrava-Mar. Hory

V. Vlasákové 15, 1+3, standard, č. b. 3
M. M., Dr. Martínka 45

Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 46
Bc. M. D., Tylova 43

Jugoslávská 20, 1+3, standard, č. b. 45
F.. P., Mitušova 71 . Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 44

H. K., Čs. armády 1028, Bohumín
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

4714/93  
47

Zánik nájmu bytu dohodou, zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu, podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

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

S. E., Stadická 3, č. b. 37
Bittala Tomáš, nar. 18.03.1987, Zlepšovatelů 42, č. b. 5
Kantorová Miluše, nar. 24.11.1944, Odborářská 70, č. b. 31
Dostálová Aneta, nar. 30.07.1989, Plzeňská 10, č. b. 70

2) JUDr. J. J.

V. L., B. Václavka 21, č. b. 17

II.

o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 2, 3 občanského zákoníku na
základě pověření daném starostou  SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským Yvetě Dvořákové, dle
důvodové zprávy

U. Z. (trvale bytem Čujkovova 40) Čujkovova 32, č. b. 79
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III.

o udělení souhlasu k podnájmu části bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Velflíkova 1, 1+1, standard, č. b. 4
Ing. B. L., Velflíkova 1

4715/93  
48

Zrušení pronájmu nebytového prostoru, zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru  v
obytném domě na ul. Volgogradská 16, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

zrušuje

rozhodnutí pod číslem usnesení 4551/89 ze dne 05.12.2013 o pronájmu nebytového prostoru v obytném
domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul.
Volgogradská 2464/16 v Ostravě-Zábřehu o velikosti 55 m2 paní I. B., bytem Vodárenská 328/6, 739 32
Vratimov, IČ: 65480783 za účelem provozování prodejny potravin na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou a s výší nájemného 705,- Kč/m2/rok
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru v obytném domě ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Volgogradská 2464/16 v Ostravě-Zábřehu o
velikosti 55 m2 s výší nájemného 700 Kč/m2/rok

4716/93  
49

Zveřejnění záměru na pronájem části nebytových prostor v objektu DPS na ul. Horymírova 121,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru ve 2.NP pavilonu „C“ DPS Horymírova 121, Ostrava –
Zábřeh, o výměře 32,88 m2, za účelem zřízení a provozování kanceláře pro servis výpočetní techniky, na
dobu neurčitou, s výší nájemného 350 Kč/m2/rok

4717/93  
50

Zveřejnění záměrů na pronájem garážových stání v obytných domech na ul. Fr. Formana,
O.-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor - garážových stání, které se nacházejí v obytných
domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih:
- č. 8 na ul. Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina
- č. 2 na ul. Fr. Formana 272/49, Ostrava Dubina
- č. 9 a  č. 11 na ul. Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina
- č. 7 na ul. Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina
- č. 2 a č. 4 na ul. Fr. Formana 280/32, Ostrava-Dubina
- č. 4 na ul. Fr. Formana 281/34, Ostrava-Dubina
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s minimální výší měsíčního nájemného 815,- Kč vč. DPH

4718/93  
51

Neprodloužení smlouvy k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o neprodloužení smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

I.
M. S., Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, č. b. 27

II.
M. B., Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh, č. b. 31
trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

I.
M. S., Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, č. b. 27

II.
M. B., Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh, č. b. 31

4719/93  
52

Dodatek č.7 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dodatku č.7 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 7.2.2007 s
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dodavatelem Dalkia Česká republika, a.s., 28.října 3337/7, PSČ 709 00 Ostrava, IČ 45193410 na odběrném
místě U Výtopny 9900, Ostrava - Zábřeh (hala Korýtko)
dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr.Karla Sibinského k podpisu dodatku č.7 ke Smlouvě o sdružených službách
dodávky elektřiny.

4720/93  
53

Uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí 2 let od přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Fr. Formana 57, 1+2, standard, č. b. 15
D. K., Fr. Formana 57, Ostrava-Dubina

4721/93  
54

Vyhodnocení vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.-31.12.2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01. - 31.12.2013.

4722/93  
55

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 s účinností od 27. 2.
2014

4723/93  
56

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za II. pololetí roku 2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za II. pololetí roku 2013
schvaluje

plán práce jednotlivých komisí rady na I. pololetí roku 2014

4724/93  
57

Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství Základní školy Fr. Formana a Vysoké
školy podnikání, a.s. při realizaci projektu "Poznej tajemství vědy"

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Vysokou školou podnikání, a.s. a Základní
školou Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu
"Poznej tajemství vědy" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č.
CZ.1.07/2.3.00/45.0019

4725/93  
58P

Podmínky výzvy (dodávka dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2014

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 02.14 k poskytnutí  „Dodávka
kancelářského materiálu v roce 2014“ 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. Bc. Eva Havránková, odbor vnitřních věcí
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
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náhradníci členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Ing. Iva Halamíčková, odbor vnitřních věcí
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 02.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové kupní smlouvy
Termín: 20. 03. 2014

4726/93  
59P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 03.14 k poskytování služeb
"Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb." dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání
koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím
zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu
jmenuje

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

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

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 03.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové příkazní smlouvy
Termín: 03. 04. 2014

4727/93  
60P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Zateplení štítové stěny a půdy, oprava
střechy Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 05.14 k provedení stavebních prací
"Zateplení štítové stěny a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, Ostrava-Hrabůvka" 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:
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1. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Kurková, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 05.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 03. 04. 2014

4728/93  
61P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Zateplení štítové stěny a půdy, oprava
střechy Zlepšovatelů 28, 30, 32, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 06.14 k provedení stavebních prací
"Zateplení štítové stěny a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů 28, 30, 32, Ostrava-Hrabůvka" dle § 18 odst.
5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v
platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

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

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 06.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 03. 04. 2014

4729/93  
62P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
I., II. a IV. čtvrtletí r. 2013 Základní školy a mateřské školy, p.o. a Majetkové správy
Ostrava-Jih, 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 I., II. a IV. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33,
příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
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organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2013 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2013 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2013 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2013 Majetkové správy Ostrava-Jih, 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

4730/93  
63P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů) - "Zateplení obvodového pláště, zateplení stropu a provedení sanačních
omítek sklepních prostor, Rodimcevova 16,18"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 07.14 na provedení stavebních prací
"Zateplení obvodového pláště, zateplení stropu a provedení sanačních omítek sklepních prostor,
Rodimcevova 16,18" dle ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  ve znění pozdějších
předpisů a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s úpravou
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík  odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 07.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 05. 2014

4731/93  
64

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 350 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2013)

- zvyšují běžné výdaje ORJ 10, § 4349
 - pol. 5137, UZ 33513233 o 248 tis. Kč
 - pol. 5137, UZ 33113233 o 44 tis. Kč

 - pol. 5136, UZ 33513233 o 1 tis. Kč
 - pol. 5136, UZ 33113233 o 1 tis. Kč

 - pol. 5139, UZ 33513233 o 9 tis. Kč
 - pol. 5139, UZ 33113233 o 1 tis. Kč

 - pol. 5156, UZ 33513233 o 9 tis. Kč
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 - pol. 5156, UZ 33113233 o 1 tis. Kč

 - pol. 5161, UZ 33513233 o 4 tis. Kč
 - pol. 5161, UZ 33113233 o 1 tis. Kč

 - pol. 5162, UZ 33513233 o 9 tis. Kč
 - pol. 5162, UZ 33113233 o 1 tis. Kč

 - pol. 5171, UZ 33513233 o 4 tis. Kč
 - pol. 5171, UZ 33113233 o 1 tis. Kč

 - pol. 5173, UZ 33513233 o 14 tis. Kč
 - pol. 5173, UZ 33113233 o 2 tis. Kč

4732/93  
65P

Změna termínu pro podání nabídek (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných. zakázkách) - Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko

Rada městského obvodu

zrušuje

termín k podání nabídek stanovený na den 12.2.2014 do 9:00 hodin a otevírání obálek stanovený od 10:00
hodin na podlimitní veřejnou zakázku VZ 61.13 na provedení stavebních prací  "Centrální spisovna
Ostrava-Jih, areál Korýtko"
schvaluje

nový termín pro podání nabídek na den 24.2.2014 do 13:30 hodin a otevírání obálek od 14:30 hodin na
podlimitní veřejnou zakázku VZ 61.13 na provedení stavebních prací  "Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál
Korýtko"
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 61.13 spojené se změnou termínu
pro podání nabídek
Termín: 15. 02. 2014

4733/93  
66

Předběžný souhlas s užíváním pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Lukášové

Rada městského obvodu

vydává

občanskému sdružení INSTITUT PRO ŽENY, o.s. se sídlem Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, předběžný
souhlas s užíváním pozemků p.p.č. 311/1 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 311/35 ostatní plocha, jiná plocha v
k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Lukášové, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih, o celkové výměře 2350 m2 (50m x 47m), a to zpevněné plochy na pozemku p.p.č. 311/35 o
výměře 512 m2 a části travnaté plochy na pozemku p.p.č. 311/1 o výměře 1838 m2, případně s jiným
vhodným pozemkem v dané lokalitě, za účelem vytvoření oplocené komunitní zahrady s altánem
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