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Přehled usnesení 95. schůze Rady městského obvodu, ze dne 6. 3. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4785/95 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4786/95 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4787/95 3. Náhrada škody (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4788/95 4. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4789/95 5. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4790/95 6. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4791/95 7. Vyřazení majetku MSOJ (František Dehner, místostarosta)

4792/95 8. Přijetí dotace z OP LZZ na projekt "Standardizace OSPOD ÚMOb Ostrava-Jih" (František Dehner,
místostarosta)

4793/95 9. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Stadická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4794/95 10. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4795/95 11. Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4796/95 12. Změna odpisových plánů na rok 2014 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4797/95 13. Odpis pohledávek po zemřelých (František Dehner, místostarosta)

4798/95 14. Odpis pohledávek po zemřelých (František Dehner, místostarosta)

4799/95 15. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

4800/95 16. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

4801/95 17. Ukončení nájmu prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh, zveřejnění záměru na
pronájem (František Dehner, místostarosta)

4802/95 18. Výpůjčka části plochy plotu u objektu na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh (František Dehner, místostarosta)

4803/95 19. Výpůjčka části střešní plochy budovy pavilonu D objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka
(František Dehner, místostarosta)

4804/95 20. Zánik nájmu bytu, zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší, pronájem bytu,
zrušení výpovědi z nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

4805/95 21. Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově  DPS na ul. Horymírova 121,
Ostrava-Zábřeh (František Dehner, místostarosta)

4806/95 22. Žádost o společný nájem bytu (František Dehner, místostarosta)

4807/95 23. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (František Dehner, místostarosta)

4808/95 24. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

4809/95 25. Bezesmluvně užívaná zahrádka v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova x Krokova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4810/95 26. Prodej nebytového prostoru č. 955/24 s podílem na zast. pozemku a společných částech domu
na ul. B. Četyny 3 formou veřejné dobrovolné dražby (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4811/95 27. Prominutí nájemného na p.p.č.   391/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůka, ul. Tlapákova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4812/95 28. Pronájem části pozemku  p.p.č.  v k.ú.Hrabůvka, ul. Hasičská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4813/95 29. Pronájem částí pozemku  p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  (č. 27 a  č.  28) (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4814/95 30. Pronájem části pozemku  p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  (č.71) (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4815/95 31. Souhlas s kácením dřevin a keřů na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4816/95 33. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na
pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.U Výtopny - 1 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4817/95 34. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na
pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.U Výtopny -2 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4818/95 35. Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4819/95 36. Stanovisko k nabytí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, u řeky Odry (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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4820/95 37. Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Bogorodského (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4821/95 38. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4822/95 39. Zrušení usnesení a  zveřejnění záměru na pacht částí pozemků p.p.č. 608/2 a p.p.č. 644/2   k.ú. Zábřeh
nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X Rudná“ (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4823/95 40. Zveřejnění záměru na pacht pozemků, k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4824/95 41. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4825/95 42P. Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava-Jih – dodatek č.1 (František Dehner, místostarosta)

4826/95 43P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a části III. Zásad) - Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-
Bělský Les (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4827/95 44P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a odd. B části II. Zásad) - Výměna oken na MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Dubina (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4828/95 45P. Přehled o smluvních pokutách udělených odborem investičním za IV. čtvrtletí roku 2013 (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4829/95 46P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV.
čtvrtletí r. 2013 odboru investičního (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

4830/95 47P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) -Výměna oken v budově na ul. V Zálomu 2948/1,
Ostrava-Zábřeh, pavilony S1-Z, KA-A (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

4831/95 48P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna oken v budově na ul. Horymírova
3054/121, O.-Zábřeh, pavilon „C“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

4832/95 49P. Zpráva komise (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a odd. B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2014 (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4833/95 50P. Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a odd. B části II. Zásad) - Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4834/95 51P. Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a odd. 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)

4835/95 52P. Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a odd. B části II. Zásad) - Zateplení štítové stěny a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů 28, 30, 32,
O.-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4836/95 53. Revokace usnesení č. 4710/93 z jednání rady městského obvodu dne 06.02.2014 (František Dehner,
místostarosta)

4837/95 54P. Oprava oznámení předběžných informací - významná VZ dle § 16a odst. b) zák.č. 137/2006 Sb., o veřej.
zakázkách a části III. Zásad) - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském
obvodu O.-Jih v letech 2015 - 2018 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

nepřijato OR Návrh na jmenování Ing. Sliže členem rozborové komise (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

staženo 32. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na
pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.  U Hrůbků (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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4785/95  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6121, UZ 11 o 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3639, pol. 6121, UZ 11 o 500 tis. Kč

4786/95  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 560 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2013)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2141, pol. 6121, UZ 11 o 560 tis. Kč

4787/95  
3

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti  o náhradu škody Ing. I. D..

4788/95  
4

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v Ostravě -
Zábřehu dle důvodové zprávy

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 23
S. I. a S. J., bytem Volgogradská 145, Ostrava-Zábřeh

4789/95  
5

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V. pravidla pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku, a postupy v
účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 2 v celkové výši: 859 779,14 Kč
                                                                   
1) DDHM do 40 000,-Kč  ORG 223                              664 160,35 Kč
2) DDHM do 3 000,-Kč    ORG 223                              119 923,45 Kč
3) DDHM do 40 000,-Kč  ORG 226                                60 414,34 Kč
4) DDHM do 3 000,Kč     ORG 226                                15 281,00 Kč
ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.

4790/95  
6

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 31, box č. 38/1, PP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan T. T., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 42, box č. 07, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan J. K.,
- PO 51, box č. 45, PP na ul. L Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Ing. M. T., dle důvodové zprávy,

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

4791/95  
7

Vyřazení majetku MSOJ

Rada městského obvodu

4



bere na vědomí

informaci o vyřazení majetku MSOJ dle předložené důvodové zprávy.

4792/95  
8

Přijetí dotace z OP LZZ na projekt "Standardizace OSPOD ÚMOb Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

souhlasí

s přijetím dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost od poskytovatele Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR (se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, IČ 00551023) na projekt
"Standardizace OSPOD ÚMOb Ostrava-Jih" dle podmínek stanovených v příloze č. 1 předloženého materiálu.
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu Prohlášení příjemce k Rozhodnutí o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

4793/95  
9

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň, v k.ú Hrabůvka, ul. Stadická,
ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 58 m2 za
účelem zřízení a užívání parkovacích míst pro nemovitost na pozemku p.č. 905 a 435/8, která bude
opravena a využívána jako kancelářské prostory sídla stavební společnosti.

4794/95  
10

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
- věcný  dar ve výši Kč 5.350,00 od Sdružení rodičů při ZŠ Kosmonautů 13, Kosmonautů 2218/13, 700 30
Ostrava-Zábřeh dle důvodové zprávy

4795/95  
11

Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2013/2014, dle
předloženého návrhu.

4796/95  
12

Změna odpisových plánů na rok 2014 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2014
Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizaci dle důvodové
zprávy

4797/95  
13

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- pí S. M., za pronájem bytu na ul. Edisonova 382/25, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 64 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2009,
- pí Z. M., za pronájem bytu na ul. Odborářská 675/68, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.134 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2006,
- pí B. H., za pronájem bytu na ul. Edisonova 379/19, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.114,98 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2006,
- p. E. B., za pronájem byu na ul. Edisonova 381/23, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 324,47 Kč s příslušenstvím
za nájemné,
- p. P. P., za pronájem bytu na ul. Letecká 346/21, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 887,82 Kč s příslušenstvím
za nájemné a ve výši 2.103 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 1999 a r. 2000,
- p. R. P., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 307/51, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 401,33 Kč s příslušenstvím
za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2001,
- p. O. H., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 491/63, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 289,04 Kč s příslušenstvím
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za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2000,
dle důvodové zprávy

4798/95  
14

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- p. K. Š., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 333/7, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 19.279 Kč s příslušenstvím
za nájemné a ve výši 962 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2008,
- pí M. Š., za pronájem bytu na ul. Horymírova 3063/123, Ostrava-Zábřeh, ve výši 17.256 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.349 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2006 a
ve výši 1.994,60 Kč za poplatek z prodlení,
- p. P. L., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 14.635 Kč s příslušenstvím
za nájemné a ve výši 30.448,50 Kč za poplatek z prodlení,
- p. V. K., za pronájem bytu na ul. Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 933 Kč s příslušenstvím za
nájemné, ve výši 176.572 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 37.211,20 Kč s příslušenstvím za refakturaci
nákladů na opravu bytu a ve výši 8.090 Kč za náklady řízení,
- p. K. T. za pronájem bytu na ul. V. Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, ve výši 23.944 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2001 a ve výši 1.020 Kč za náklady řízení,
- p. P. G., za pronájem bytu na ul. Horní 662/5, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 31.529 Kč za poplatek z
prodlení a ve výši 1.000 Kč za náklady řízení,
- p. S. M., za pronájem bytu na ul. Zlepšovatelů 579/60, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 10.487,42 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 174.596 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 4.267 kč s příslušenstvím za
refakturaci nákladů na opravu bytu a ve výši 3.510 Kč za náklady řízení,
- p. K. K., za pronájem bytu na ul. Edisonova 381/23, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 32.028,52 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.336,47 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r.
2000, r. 2002, r. 2003 a r. 2004, ve výši 27.316 Kč s příslušenstvím za refakturaci nákladů na opravu bytu
a ve výši 1.730 Kč za náklady řízení a za ubytovací místnost na ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-
Hrabůvka ve výši 1.683 Kč s příslušenstvím za "ušlé" nájemné,
- pí L. P., za pronájem bytu na ul. V. Jiřikovského 168/29, Ostrava-Dubina, ve výši 98.708 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 198.677 Kč za poplatek z prodlení, za refakturaci nákladů na opravu
bytu ve výši 29.132,10 Kč s příslušenstvím a za náklady řízení ve výši 10.132 Kč,
- pí L. K., za pronájem bytu na ul. Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, ve výši 6.102 Kč s příslušenstvím za
nájemné, ve výši 312.747,50 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 12.039,50 Kč s příslušenstvím za
refakturaci nákladů na opravu bytu a ve výši 900 Kč za náklady řízení,
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

4799/95  
15

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I. prominout poplatek z prodlení
- p. M. C. a pí D. C., za byt na ul. Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, ve výši 90% z částky 7.751 Kč, tj.
6.976 Kč,
- p. P. K. a pí P. K., za byt na ul. Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 15.127 Kč, tj.
13.614 Kč,
- pí M. Ď. a p. P. Ď., za byt na ul. Volgogradská 2375/94, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60% z částky 5.603 Kč,
tj. 3.362 Kč,
- pí I. Š., za byt na ul. Petruškova 2764/16, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 2.278 Kč,
dle důvodové zprávy

II. neprominout poplatek z prodlení
- p. L. K., za byt na ul. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, ve výši 10.917 Kč,
- p. A. M., za byt na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 5.827 Kč,
dle důvodové zprávy

4800/95  
16

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Zlepšovatelů 34, 1+2, standard, č. b. 3
Ch. P., Klegova 23

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 27
J. J., Mitušova 7

M. Fialy 1, 1+3, standard, č. b. 11
K. R., F. Formana 31
rozhodla
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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

4801/95  
17

Ukončení nájmu prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh, zveřejnění
záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
ukončit nájem prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 2424/74 v Ostravě-Zábřehu s nájemkyní paní
V. K., bytem Lumírova 532/50, Ostrava-Výškovice, IČ: 76640841, dohodou ke dni 31.03.2014 dle
důvodové zprávy

II.
zveřejnit záměr na pronájem prostoru o výměře 17,30 m2 v obytném domě č.p. 2424 na ul. Volgogradská
č. or. 74 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 3173 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, s výší
nájemného 600 Kč/m2/rok bez určení účelu užívání

4802/95  
18

Výpůjčka části plochy plotu u objektu na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce části plochy plotu o výměře 2,4 m2 na pozemku p.č. 287/29 ostatní plocha zeleň, u bočního
vstupu do budovy č,p, 2948, která je součástí pozemku p.č.st. 4591 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, na ul. V Zálomu 1, Ostrava- Zábřeh, za účelem instalace informační PVC  plachty,
nájemci - Sboru Křesťanské společenství Ostrava,  IČ: 73631191,  se sídlem Hornická 2675/50, 702 00
Ostrava, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle důvodové zprávy

4803/95  
19

Výpůjčka části střešní plochy budovy pavilonu D objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce části střešní plochy  pavilonu "D" o výměře 1,6 m2, budovy č.p. 1455, která je součástí
pozemku p.č.st. 1303 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Mjr. Nováka 34 v Ostravě-
Hrabůvce,  za účelem instalace solárního panelu o velikosti 1m x 2m, na dobu určitou do 30.06.2017,
nájemci společnosti EDUCAnet -  Soukromé gymnázium Ostrava s.r.o., se sídlem ul. Mjr. Nováka 1455/34,
 Ostrava - Hrabůvka, IČ:25380401, dle důvodové zprávy

4804/95  
20

Zánik nájmu bytu, zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší,
pronájem bytu, zrušení výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

G. Z., Čujkovova 29, č. b. 23
J. M., Čujkovova 29, č. b. 53
K. V., Plzeňská 10, č. b. 38

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 JUDr. J. J., dle
důvodové zprávy

K. D., Svornosti 14. č. 3

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

Ď. P., Volgogradská 94, č. b. 2

IV.
o pronájmu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

Klegova 21, 1+3, standard, č. b. 8
K. M., Klegova 21

V.
o zrušení výpovědi ze společného nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Bc. Š. V. DiS., , P. Lumumby 18 a Š. L., P. Lumumby 18, č. b. 5

7



4805/95  
21

Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově  DPS na ul. Horymírova
121, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost pana Ing. Azizullaha Sayeda na pronájem prostor sloužících k podnikání o výměře 62,47 m2, v
budově   č.p. 3054 - objekt občanské vybavenosti, která je  součásti pozemku p.č. st. 4911 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Horymírova 121 v Ostravě-Zábřehu,  za účelem užívání
jako výrobny a skladování zmrzlinových směsí, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší
nájmu 250 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání o výměře 62,47 m2, v budově č.p.3054 - objekt
občanské vybavenosti, která je  součástí pozemku p.č. st. 4911 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh
nad Odrou,  na ul. Horymírova 121 v Ostravě-Zábřehu,  za účelem užívání jako výrobny a skladování
zmrzlinových směsí, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájmu 250 Kč/m2/rok, dle
důvodové zprávy

4806/95  
22

Žádost o společný nájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

H. K., Volgogradská 165, č. b. 5

II.

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

Volgogradská 165, 1+2, standard, č. b. 5
H. K., Volgogradská 165 a L. K., Volgogradská 165

4807/95  
23

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření splátkového kalendáře s p. L. G.na úhradu dlužného nájemného, za byt na ul. Abramovova
1588/10, Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.000 Kč, a to po dobu 8 měsíců,
poslední 9. splátka je stanovena ve výši 406 Kč, dle důvodové zprávy

4808/95  
24

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Svornosti 49, 1+2, standard, č. b. 11
J. V., Svornosti 49, Ostrava-Zábřeh

Vaňkova 52, 1+3, standard, č. b. 27
M. R., Vaňkova 52, Ostrava-Bělský Les

Vlasty Vlasákové 4, 1+2, standard, č. b. 22
V. G., Vlasty Vlasákové 4, Ostrava-Bělský Les

4809/95  
25

Bezesmluvně užívaná zahrádka v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova x Krokova

Rada městského obvodu

projednala

stížnost pana F. H., bytem Palkovského 21, Ostrava - Zábřeh, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

a
bere na vědomí

způsob vyřízení stížnosti pana F. H. včetně odpovědi dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4810/95  
26

Prodej nebytového prostoru č. 955/24 s podílem na zast. pozemku a společných částech domu
na ul. B. Četyny 3 formou veřejné dobrovolné dražby

Rada městského obvodu
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souhlasí

s úplatným převodem nebytového prostoru č. 955/24  v domě č. p. 955 na pozemku parc. č. 160 s
příslušným podílem 3/1380 na pozemku parc. č. 160 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 253 m² a na
společných částech domu č. p. 955 na ulici Bohumíra Četyny č. o. 3, v k. ú. Dubina u Ostravy, část obce
Dubina, dle zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, zák. č. 26/2000 Sb., v platném znění a dle důvodové
zprávy. Prodej bude realizován formou veřejné dražby, nejnižší podání bude stanoveno ve výši 70%
odhadní ceny a nabyvatelem bude vydražitel jednotky
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

a)
rozhodnout podle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, a zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, o
úplatném převodu nebytové jednotky formou veřejné dobrovolné dražby dle zák. č. 26/2000 Sb. a dle
důvodové zprávy

b)
uložit radě městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu informaci o odhadní ceně a ceně
vydražené a informace o vydražiteli u této dražené nebytové jednotky

4811/95  
27

Prominutí nájemného na p.p.č.   391/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůka, ul. Tlapákova

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí nájemného dle níže uvedených nájemních smluv, na p.p.č. 391/1 ostatní plocha, zeleň  v k.ú.
Hrabůvka, ul. Tlapákova z důvodu výměny ležatých rozvodů ústředního topení, teplé a studené vody a
výměny oken a vstupních stěn s dveřmi v nebytovém prostoru na ul. Tlapákova za období od 11.11.2013
do 14.12.2013

a to nájemci:

společnosti PARIS STATEX s. r. o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Bieblova 2951/7, PSČ 702 00, IČ:
25357131 od 11.11.2013 do 14.12.2013 ve výši:
1) 964,- Kč včetně DPH - Smlouva o nájmu nemovitosti č. 2/a/042/133/97/Se ze dne 21.5.1997 ve znění
dodatků č. 1-7, za účelem zřízení přístupové komunikace a čtyř parkovacích míst    
2) 199,- Kč - Smlouva o nájmu nemovitosti č. 2/a/042/133/97/Se ze dne 21.5.1997 ve znění dodatků č.
1-7, za účelem zřízení přístupové komunikace – chodníku k prodejně textilního a doplňkového zboží
3) 763,- Kč  - Smlouva o nájmu nemovitosti č. 2/a/042/654/04/Wyb ze dne 2.9.2004 ve znění dodatků č.
1-6, za účelem zřízení a užívání letní zahrádky
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
prověřit možnost navýšení nájemného s ohledem na zvýšený komfort v daném objektu
Termín: 20. 03. 2014

4812/95  
28

Pronájem části pozemku  p.p.č.  v k.ú.Hrabůvka, ul. Hasičská

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 245/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 2x10 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Hasičská , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem
 užívání  parkovacích stání č. 1 a 2 pro osobní motorová vozidla, panu I. K., bytem Puchmajerova 9, 702 00
Moravská Ostrava, za cenu 45,- Kč/m2/rok bez DPH na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

4813/95  
29

Pronájem částí pozemku  p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  (č. 27 a  č.  28)

Rada městského obvodu

rozhodla

a) 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. 27 pro osobní  motorové vozidlo, panu  L. J., bytem Budovatelů 4,
741 01 Nový Jičín PSČ 700 30, za cenu 45,- Kč/m2/rok bez DPH na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou  

b) 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. 28 pro osobní  motorové vozidlo, paní  B. Z., bytem Špilber  196/27,
747 17 Darkovice, za cenu 45,- Kč/m2/rok bez DPH na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

4814/95  
30

Pronájem části pozemku  p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  (č.71)

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
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účelem  užívání  parkovacího stání č. 71 pro osobní motorové vozidlo, panu T. K., bytem Provaznická 32,
Ostrava - Hrabůvka, PSČ 700 30, za cenu 45,- Kč/m2/rok bez DPH,  na dobu neurčitou s tříměsíční
 výpovědní lhůtou

4815/95  
31

Souhlas s kácením dřevin a keřů na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

vydává

souhlas s kácením 71 ks porostu uvedeného v Příloze č. 1  (včetně  7 ks stromů a 5 ks keřů které podléhají
povolení orgánu ochrany přírody dle §8 zákona č. 349/2009 Sb,  Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny) na pozemcích p.p.č. 654/3 ostatní plocha, zeleň, 783/2 ostatní plocha,
zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih  v rámci akce  „Cyklotrasy v Ostravě – Cyklostezka Výtopna - Pavlovova“
pro investora - statutární město Ostrava, IČ: 00845451, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, za
podmínky provedení náhradní výsadby dle požadavků správce zeleně odboru dopravy a KS, dle důvodové
zprávy

4816/95  
33

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.U Výtopny - 1

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN v délce cca 20 bm včetně 1 ks přípojkového pilíře na
pozemek p.p.č. 773/1 ostatní plocha,  ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  dle předloženého návrhu na pozemku  p.p.č.
773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  přípojky
NN v délce cca 20 bm  včetně 1 ks přípojkového pilíře, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035,
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a
za úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za umístění 1 ks přípojkového pilíře

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání přípojky NN včetně 1 ks přípojkového pilíře
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky NN včetně 1 ks přípojkového pilíře,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky NN včetně 1 ks
přípojkového pilíře - 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 31.3.2016 a za podmínky, že povrchové
úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS

4817/95  
34

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.U Výtopny -2

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN v délce cca 3 bm včetně 1 ks přípojkového pilíře na
pozemek p.p.č. 773/1 ostatní plocha,  ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  dle předloženého návrhu na pozemku  p.p.č.
773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  přípojky
NN v délce cca 3 bm  včetně 1 ks přípojkového pilíře, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za
úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za umístění 1 ks přípojkového pilíře

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání přípojky NN včetně 1 ks přípojkového pilíře
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky NN včetně 1 ks přípojkového pilíře,
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a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky NN včetně 1 ks
přípojkového pilíře - 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 31.3.2016 a za podmínky, že povrchové
úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS

4818/95  
35

Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Ostrava Edl, přípojka NNk“ na pozemky parc.č. 726/1 ostatní
plocha-ostatní komunikace a parc.č. 726/2 ostatní plocha-neplodná půda, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K
Jezeru, které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem umístění zemního kabelového vedení NN 0,4 kV přes parc.č. 726/1 a parc.č. 726/2 o výměře 2 bm  

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemky parc.č. 726/1
ostatní plocha-ostatní komunikace a parc.č. 726/2 ostatní plocha-neplodná půda, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. K Jezeru, které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby zemního kabelového vedení NN 0,4 kV přes parc.č. 726/1 a
parc.č. 726/2 o výměře 2 bm v rámci akce „Ostrava Edl, přípojka NNk“, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě
plné moci společností Ing. Martin Barteček, IČ: 47195355, se sídlem Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek -
Místek, za úplatu:

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

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání  stavby „zemního kabelového vedení NN 0,4 kV“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „zemního kabelového vedení NN 0,4 kV“

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu s
dobou platnosti do 31.3.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů budou řešeny v
souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

4819/95  
36

Stanovisko k nabytí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, u řeky Odry

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k připravovanému záměru koupit pozemky   p.p.č. 1218 trvalý travní porost o výměře
349 m2 a p.p.č. 1219 vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 352 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou ve
spoluvlastnictví  ID ½ Ing. K. B., bytem Pěkná 210/12, Ostrava  - Plesná a ID ½ MUDr. L. B., bytem Tichá
1104/21, Ostrava - Svinov, do vlastnictví statutárního města Ostrava

4820/95  
37

Ukončení  pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Bogorodského

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 654/36 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Bogorodského, paní M. V., bytem Zahumenní č. 76, 747 62 Mokré Lazce,  na základě Smlouvy o
nájmu nemovitosti č. 7/014/209/11, ve znění dodatků,  uzavřené za účelem zřízení a užívání parkovacího
stání, dohodou dnem 15.3.2014

b)  zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/36 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání  č. 3 pro osobní automobil, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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4821/95  
38

Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Bolotova

Rada městského obvodu

rozhodla

a) o ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 654/52 ostatní  plocha, zeleň o výměře 13 m2   v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Bolotova, paní K. H., bytem Petra Rezka 75/2, Praha 4, 140 00,  dle Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/557/10, z důvodu prodeje stavby parkovacího stání, dohodou dnem 15.3.2014
   
b) zveřejnit záměr na  pronájem části pozemku p.p.č. 654/52 ostatní  plocha, zeleň o výměře 13 m2   v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání parkovacího stání č. 3, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4822/95  
39

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

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 4768/94 ze dne 20.2.2014, ve věci rozhodnutí zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků
p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha v k.ú. Zábřeh nad Odrou o
výměře 145 m2, v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání zahrádky č.30 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
rozhodla

zveřejnit záměr na pacht částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č 644/2 ostatní
plocha, dráha v k.ú. Zábřeh nad Odrou o výměře 145 m2,  v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zahrádky č. 30 na dobu neurčitou s 6 měsíční
výpovědní lhůtou,  za  podmínky předchozího souhlasu Rady města.

4823/95  
40

Zveřejnění záměru na pacht pozemků, k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pacht pozemků parc.č. 813/18 zahrada (ZPF) o výměře 4334 m2,  parc.č. 814/6
zahrada (ZPF) o výměře 6371 m2, parc.č. 820 zahrada (ZPF) o výměře 7872 m2, parc.č. 841/10 trvalý
travní porost (ZPF) o výměře 403 m2, parc.č. 841/11 trvalý travní porost (ZPF) o výměře 402 m2 v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemků jako zahrádkářské osady, na dobu neurčitou s roční výpovědní
lhůtou

a
rozhodla

zveřejnit záměr na pacht pozemku parc.č. 826 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1629 m2 v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku jako zahrádkářské osady, na dobu neurčitou s roční výpovědní
lhůtou, za podmínky předchozího souhlasu rady města

4824/95  
41

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit  záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6071 zastavěná plocha o výměře 16  m2  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita Korýtko, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

4825/95  
42P

Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava-Jih – dodatek č.1

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/022/13 na realizaci
veřejné zakázky VZ 45.13 k provedení stavebních prací pro stavbu "Zateplení objektu Kina Luna,
Ostrava-Jih", kterým se zvyšuje cena díla o 428.948,00 Kč bez DPH, se zhotovitelem MŽT Stavitelství, a.s.
 se sídlem: Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
rozhodla

na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/022/13 na realizaci
veřejné zakázky VZ 45.13 k provedení stavebních prací pro stavbu "Zateplení objektu Kina Luna,
Ostrava-Jih", kterým se mění lhůta realizace z  šedesátipěti pracovních dnů na devadesát dva pracovních
dnů.
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
zpracovat návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/022/13 a tento předložit odboru právnímu ke
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kontrole
Termín: 11. 03. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zkontrolovat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/022/13 a tento předložit k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 14. 03. 2014

4826/95  
43P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a části III. Zásad) - Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3,
1020/5, Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 15.14 na provedení stavebních prací "Komplexní zateplení domů B.
Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 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, ve znění
pozdějších změn
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, 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. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (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 15.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 29. 05. 2014

4827/95  
44P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů a odd. B části II. Zásad) - Výměna oken na MŠ B. Dvorského 2,
Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 04.14 k provedení stavebních prací
"Výměna oken na MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Dubina“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 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, ve znění pozdějších
změn, 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 Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
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hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 04.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 03. 04. 2014

4828/95  
45P

Přehled o smluvních pokutách udělených odborem investičním za IV. čtvrtletí roku 2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o  smluvních pokutách udělených odborem investičním za IV. čtvrtletí roku 2013

4829/95  
46P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
IV. čtvrtletí r. 2013 odboru investičního

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 2013 odboru investičního,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn

4830/95  
47P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) -Výměna oken v budově na ul.
V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony S1-Z, KA-A

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 17.14 na provedení stavebních prací
"Výměna oken v budově na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony S1-Z, KA-A“ dle § 25 v
návaznosti na 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, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodařství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 17.14 a předložit zprávu hodnotící
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komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 29. 05. 2014

4831/95  
48P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna oken v budově
na ul. Horymírova 3054/121, O.-Zábřeh, pavilon „C“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 16.14 na provedení stavebních prací
"Výměna oken v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, pavilon „C“ dle § 25 v návaznosti na
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,
ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodařství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 16.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 29. 05. 2014

4832/95  
49P

Zpráva komise (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2014

Rada městského obvodu

rozhodla

o novém posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 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
jmenuje

jmenuje  hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Ing. Iva Halamíčková, odbor vnitřních věcí

náhradníci členů:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru 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: 30. 04. 2014

4833/95  
50P

Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.
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Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 03.14 "Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb." o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
rámcové příkazní smlouvy:

s jediným vybraným uchazečem Bc. Viktor Hubert, s místem podnikání Čs. exilu 473/19, 708 00  Ostrava-
Poruba, IČ: 14569311, za nabídkovou cenu:

- u zpracování plánu BOZP v přípravné části staveb do Kč 6 mil. za Kč 250,00 bez DPH/hod. (není plátce
DPH) při předpokládané době zpracování 12 hod., u staveb od Kč 6 až 20 mil. za Kč 250,00 bez DPH/hod.
(není plátce DPH) při předpokládané době zpracování 12 hod., u staveb od Kč 20 až 50 mil. za Kč 250,00
bez DPH/hod. (není plátce DPH) při předpokládané době zpracování 16 hod., u staveb nad Kč 50 mil. za Kč
250,00 bez DPH/hod. (není plátce DPH) při předpokládané době zpracování 20 hod.
- u aktualizace plánu BOZP po dobu realizace staveb do Kč 6 mil. za Kč 250,00 bez DPH/hod. (není plátce
DPH) při předpokládané době zpracování 8 hod., u staveb od Kč 6 až 20 mil. za Kč 250,00 bez DPH/hod.
(není plátce DPH) při předpokládané době zpracování 8 hod., u staveb od Kč 20 až 50 mil. za Kč 250,00 bez
DPH/hod. (není plátce DPH) při předpokládané době zpracování 16 hod., u staveb nad Kč 50 mil. za Kč
250,00 bez DPH/hod. (není plátce DPH) při předpokládané době zpracování 16 hod.
- u oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj u
staveb do Kč 6 mil., od Kč 6 až 20 mil., od Kč 20 až 50 mil. a nad Kč 50 mil. zdarma
- u výkonu koordinátora BOZP po dobu realizace, včetně ukončení u staveb do Kč 6 mil. za 240,00 bez
DPH/hod. (není plátce DPH) při předpokládaném počtu 3 hod./týden, u staveb od Kč 6 až 20 mil. za Kč
240,00 bez DPH/hod. (není plátce DPH) při předpokládaném počtu 3 hod./týden, u staveb od Kč 20 až 50
mil. za Kč 220,00 bez DPH/hod. (není plátce DPH) při předpokládaném počtu 6 hod./týden, u staveb nad Kč
50 mil. za Kč 220,00 bez DPH/hod. (není plátce DPH) při předpokládaném počtu 8 hod./týden

jako druhým v pořadí s uchazečem Petr Pobořil, s místem podnikání Opavská 6125/16a, 708 00 Ostrava-
Poruba, IČ: 70018413, za nabídkovou cenu:

- u zpracování plánu BOZP v přípravné části staveb do Kč 6 mil. za Kč 800,00 bez DPH/hod., tj. Kč 968,00
vč. DPH/hod. při předpokládané době zpracování 100 hod., u staveb od Kč 6 až 20 mil. za Kč 800,00 bez
DPH/hod., tj. Kč 968,00 vč. DPH/hod. při předpokládané době zpracování 100 hod., u staveb od Kč 20 až
50 mil. za Kč 800,00 bez DPH/hod., tj. Kč 968,00 vč. DPH/hod. při předpokládané době zpracování 100
hod., u staveb nad Kč 50 mil. za Kč 800,00 bez DPH/hod., tj. Kč 968,00 vč. DPH/hod. při předpokládané
době zpracování 100 hod.
- u aktualizace plánu BOZP po dobu realizace staveb u staveb do Kč 6 mil., od Kč 6 až 20 mil., od Kč 20 až
50 mil. a nad Kč 50 mil. zdarma při předpokládané době zpracování 10 hod.
- u oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj u
staveb do Kč 6 mil., od Kč 6 až 20 mil., od Kč 20 až 50 mil. a nad Kč 50 mil. zdarma při předpokládané
době zpracování 1 hod.
- u výkonu koordinátora BOZP po dobu realizace, včetně ukončení u staveb do Kč 6 mil. za 300,00 bez
DPH/hod., tj. Kč 363,00 vč. DPH/hod. při předpokládaném počtu 3 hod./týden, u staveb od Kč 6 až 20 mil.
za Kč 300,00 bez DPH/hod., tj. Kč 363,00 vč. DPH/hod. při předpokládaném počtu 3 hod./týden, u staveb
od Kč 20 až 50 mil. za Kč 300,00 bez DPH/hod., tj. Kč 363,00 vč. DPH/hod. při předpokládaném počtu 3
 hod./týden, u staveb nad Kč 50 mil. za Kč 300,00 bez DPH/hod., tj. Kč 363,00 vč. DPH/hod. při
předpokládaném počtu 3 hod./týden
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh rámcové příkazní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Koordinátor BOZP podle
zákona č. 309/2006 Sb."
Termín: 14. 03. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové příkazní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb." a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 21. 03. 2014

4834/95  
51P

Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Zateplení štítové stěny a půdy, oprava střechy
Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 05.14 "Zateplení štítové stěny a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, Ostrava-Hrabůvka" o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Profi stavební s.r.o., se sídlem Nádražní 545/140, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
65140559, za nabídkovou cenu:
Kč 1.590.487,00 bez DPH, tj. Kč 1.829.060,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 53 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem SELNÍK UNIMA PLUS s.r.o., se sídlem Zukalova 671/12, 702 00
Moravská Ostrava, IČ: 26880741, za nabídkovou cenu:
Kč 1.773.940,00 bez DPH, tj. Kč 2.040.031,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 70 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
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připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení štítové stěny a půdy, oprava
střechy Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 14. 03. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zateplení
štítové stěny a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu
Termín: 21. 03. 2014

4835/95  
52P

Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Zateplení štítové stěny a půdy, oprava střechy
Zlepšovatelů 28, 30, 32, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 06.14 "Zateplení štítové stěny a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů 28, 30, 32, 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 1.314.430,00 bez DPH, tj. Kč 1.511.595,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 35 kalendářních dnů

- jako druhým v pořadí s uchazečem Profi stavební s.r.o., se sídlem Nádražní 545/140, 702 00 Moravská
Ostrava, IČ: 65140559, za nabídkovou cenu:
KKč 1.458.947,00 bez DPH, tj. Kč 1.677.789,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 46 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení štítové stěny a půdy, oprava
střechy Zlepšovatelů 28, 30, 32, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 14. 03. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zateplení
štítové stěny a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů 28, 30, 32, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu
Termín: 21. 03. 2014

4836/95  
53

Revokace usnesení č. 4710/93 z jednání rady městského obvodu dne 06.02.2014

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 4710/93 ze dne 06.02.2014
rozhodla

I.   o pronájmu prostor ve II. nadzemním o celkové výměře 334,23 m2 v budově č. pop. 459 občanská
vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 2024 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, na ul. Gurťjevova č. or. 11 v Ostravě-Zábřehu, 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 prostor v I. podzemním a I. nadzemním podlaží o celkové výměře 530,71 m2 v budově č.
pop. 459 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 2024 zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Gurťjevova č. or. 11 v Ostravě-Zábřehu, 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

4837/95  
54P

Oprava oznámení předběžných informací - významná VZ dle § 16a odst. b) zák.č. 137/2006 Sb.,
o veřej. zakázkách a části III. Zásad) - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých
ploch v městském obvodu O.-Jih v letech 2015 - 2018

Rada městského obvodu

rozhodla

o opravě oznámení předběžných informací k významné veřejné zakázce na poskytnutí služeb VZ 14.14
„Celoroční údržba veřejných a vyhrazených  travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech
2015 - 2018“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a
předpisů, a to po změně názvu, rozsahu předmětu veřejné zakázky a předpokládané hodnoty této veřejné
zakázky
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
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zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění opraveného předběžného oznámení významné veřejné
zakázky na poskytnutí služeb VZ 14.14
Termín: 11. 03. 2014
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

OR Návrh na jmenování Ing. Sliže členem rozborové komise

Rada městského obvodu

jmenuje

Ing. Vítězslava Sliže dalším členem rozborové komise

19



Tiskové opravy

TO Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.Závoří x U Cementárny - TO usn.č.
4764/94

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby telekomunikačního zařízení v rámci akce „Optické propojení
Ostrava 2014 – Závoří – U Cementárny“  v délce cca 1011 bm na pozemky st.p.č. 424/1 zastavěná plocha
a nádvoří, st.p.č. 978 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 219/22 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
438/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 438/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 438/40
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/2 zahrada, p.p.č. 439/23 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 439/24 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 439/29 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/33 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/44 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 455/80 zahrada,
p.p.č. 995/12 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 995/60 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1005/15
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1022/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a 3004 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Závoří x Plzeňská, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemky st.p.č. 424/1
zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 978 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 219/22 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 438/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 438/25 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 438/40 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/2 zahrada, p.p.č. 439/23 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/24 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 439/29 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 439/33 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/44 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 455/80 zahrada, p.p.č. 995/12 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 995/60 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 1005/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1022/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace a 3004 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem
umístění stavby telekomunikačního zařízení v rámci akce „Optické propojení Ostrava 2014 – Závoří – U
Cementárny“  pro společnost MAXPROGRES telco, s.r.o., IČ: 02132133, se sídlem Traťová 574/1, Horní
Heršpice, 619 00 Brno, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč/bm bez
DPH v ostatní ploše

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

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem stavby telekomunikačního zařízení -
společností  MAXPROGRES telco, s.r.o., IČ: 02132133, se sídlem Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00
Brno,  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 a budou dodrženy podmínky odboru bytového a OH, dle důvodové zprávy
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