
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Mgr. Karel Sibinský

starosta
Městského obvodu

Ostrava-Jih

Mgr. Radim Miklas 

místostarosta
Městského obvodu

Ostrava-Jih

z 96. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 20. 3. 2014 09:00

(usn. č. 4838/96 - usn. č. 4892/96)

1



Přehled usnesení 96. schůze Rady městského obvodu, ze dne 20. 3. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4838/96 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4839/96 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4840/96 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4841/96 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4842/96 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4843/96 6. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4844/96 7. Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 706-58637-11 s Českou pojišťovnou, a.s. (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4845/96 8. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4846/96 9. Změna dodavatele tepelné enegie pro Klub důchodců Čujkovova 21 v Ostravě-Zábřehu (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4847/96 10. Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4848/96 11. Zahájení přípravy projektů pro podání žádosti o dotaci z OPŽP (František Dehner, místostarosta)

4849/96 12. Zrušení usnesení č. 4793/95 ze dne 6.3.2014 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4850/96 13. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4851/96 14. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4852/96 15. Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací základních škol zřízených
Městským obvodem Ostrava-Jih, varianty (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4853/96 16. Návrh na ocenění pedagogických pracovníků ke Dni učitelů (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4854/96 17. Zvýšení kapacity školní družiny a školní jídelny Základní školy Ostrava-Hrabůvka,Provaznická 64,
příspěvkové organizace (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4855/96 18. Cenový dodatek ke kupní smlouvě č. 4/02 a 4/02PS 45 o dodávce tepla, teplé vody, elektřiny a studené
vody. (František Dehner, místostarosta)

4856/96 19. Dodatky k nájemním smlouvám z důvodu změn údajů v obchodním a živnostenském rejstříku (František
Dehner, místostarosta)

4857/96 20. Neudělení souhlasu s umístěním sídla podnikatelské činnosti fyzickým osobám s úřední adresou trvalého
pobytu ohlašovny ÚMOb Ostrava-Jih (František Dehner, místostarosta)

4858/96 21. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

4859/96 22. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

4860/96 23. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

4861/96 24. Pronájem bytu výběrovým řízením v domě na ul. Kotlářova 10/3197, Kotlářova 12/3198 (František Dehner,
místostarosta)

4862/96 25. Stanovení nájemného v rekonstruovaném domě na ul. Edisonova 21 (František Dehner, místostarosta)

4863/96 26. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby (František Dehner, místostarosta)

4864/96 27. Udělení souhlasu s užíváním části prostor v budově na ul. Krasnoarmějců 26a, Ostrava-Zábřeh dalšímu
subjektu (František Dehner, místostarosta)

4865/96 28. Ukončení smlouvy na dodávku tepla a teplé vody do objektů Plzeňská 16 a Plzeňská 2-dílny, Ostrava -
Zábřeh dohodou a následné uzavření smlouvy na dodávku tepla a teplé vody do objektů Plzeňská 16 a
Plzeňská 2-dílny, Ostrava - Zábřeh. (František Dehner, místostarosta)

4866/96 29. Zánik nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování, uzavření smlouvy k bytu vyčleněnému pro soc.
potřeby, podnájem bytu (František Dehner, místostarosta)

4867/96 30. Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul. Rodimcevova
20, O.-Zábřeh (František Dehner, místostarosta)

4868/96 31. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (František Dehner,
místostarosta)

4869/96 32. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

4870/96 33. Náhrada škody - opakovaná žádost - Mgr. Daniela Jiříčková (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4871/96 34. Odpis pohledávek po zemřelých (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4872/96 35. Žaloba k uplatnění práva z odpovědnosti za vady a na náhradu škody proti společnost Skanska a.s. (Hala
Dubina) (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4873/96 36. Neuplatnění inflace u určených nájmů (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4874/96 37. Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Z. Bára (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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4875/96 38. Pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4876/96 39. Pronájem pozemku, úpravy smlouvy o nájmu nemovitosti v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4877/96 40. 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)

4878/96 41. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene o zřízení služebnosti inženýrské
sítě  na pozemky v k. ú. Hrabůvka ul. Provaznická, Hasičská, Odborářská, Zlepšovatelů a Jubilejní." (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4879/96 42. Ukončení  pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4880/96 43. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4881/96 44P. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4882/96 45P. Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. Etapa, dům
Edisonova 21" - dodatek  k SoD (František Dehner, místostarosta)

4883/96 46P. 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 a rozšíření osvětlení učeben objektu Hulvácká 1,
Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4884/96 47P. Výběr nejvhodnější nabídky (vyhlášené dle § 38 dle zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, 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)

4885/96 48P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a části III. Zásad) -
„Výměna oken, dveří a výkladců v  2.N.P. objektu P. Lumumby č.p. 2717 a 2444, Ostrava - Zábřeh “ (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4886/96 49P. Výzva ZPŘ ( § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad )
"Oprava výtluků v Městském obvodě O.- Jih" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

4887/96 50P. Zásady pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a koncesní řízení (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4888/96 51. Návrh rozpočtového opatření č. 7 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4889/96 52P. 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)

4890/96 53. Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb a Smlouvy o nájmu technologií (František Dehner,
místostarosta)

4891/96 OR Jmenování Ing. Lauka do komisí rady městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4892/96 OR Odvolání paní Petraškové z bytové komise (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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4838/96  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol.  5901 o 400 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 43xx, pol. 52xx o 400 tis. Kč

4839/96  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 2 000 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5xxx o 270 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 52xx o 800 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5xxx o 780 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 52xx o 150 tis. Kč

4840/96  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele MŠ Za Školou, tj. navýšení o 300 tis. Kč

2) rozpočtové opatření , kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 500 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2013)  
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, UZ 11, ORG 304 o 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171, UZ 11 o 1 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171, UZ 11 o 3 000 tis. Kč

4841/96  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Provaznická 64,  tj. navýšení o 992 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 149 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 843 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 366 o 149 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 366 o 843 tis. Kč

4842/96  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1064 o 330 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6122, UZ 3, ORG 1064 o 330 tis. Kč

4843/96  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 800 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2013)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, UZ 11, ORG 1060 o 2 800 tis. Kč

4844/96  
7

Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 706-58637-11 s Českou pojišťovnou, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě důvodové zprávy o uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 706-58637-11 s Českou
pojišťovnou, a.s.,
zmocňuje
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Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě s Českou
pojišťovnou, a.s.,
ukládá

Ing. Jarmile Rennerové, vedoucí odboru financí a rozpočtu připravit návrh dodatku č. 3 ke smlouvě s
Českou pojišťovnou, a.s.,
ukládá

odboru právnímu prověřit návrh dodatku č. 3 s Českou pojišťovnou, a.s. a předložit jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih.

4845/96  
8

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 Odborářská v Ostravě-
Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové zprávy

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 4
L. E., bytem Výškovická 119, Ostrava-Zábřeh

4846/96  
9

Změna dodavatele tepelné enegie pro Klub důchodců Čujkovova 21 v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení smlouvy č. 2/2001/E16 (1/Z/022/2/01) uzavřenou mezi společností ArcelorMittal Ostrava a.s.,
se sídlem Ostrava Kunčice, Vratimovská č. p. 689, PSČ 707 02, IČO 45193258 a Statutárním městem
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, se sídlem Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30, IČO 00845451 o
dodávce tepla pro vytápění a ohřev vody pro odběrné místo Klub důchodců Čujkovova 21 v Ostravě-
Zábřehu dohodou ke dni 31.3.2014 dle důvodové zprávy
rozhodla

II.
o uzavření smlouvy o dodávce tepelné enegie č. 44/022/65/14 mezi společnosti Dalkia Česká republika,
a.s., se sídlem 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 45193410 a Statutárním městem
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, se sídlem Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30, IČO 00845451 pro
odběrné místo Klub důchodců Čujkovova 21 v Ostravě-Zábřehu ode dne 1.4.2014 dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih, Mgr. Karla Sibinského k podpisu dohody o ukončení smlouvy se
společnosti ArcelorMittal, a.s. k 31.3.2014 a k podpisu smlouvy o dodávce tepelné energie se společnosti
Dalkia Česká republika, a.s. ode dne 1.4.2014

4847/96  
10

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

    Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 21
   J. R., trvale bytem Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh

4848/96  
11

Zahájení přípravy projektů pro podání žádosti o dotaci z OPŽP

Rada městského obvodu

schvaluje

zahájení projektové přípravy a podání žádosti na získání finančních prostředků v rámci 60. výzvy z
Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního
tepla.
ukládá

Ing. Romanu Jirsovi, referát ekonomického rozvoje
zajistit veškeré podklady nezbytné pro podání žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 30. 04. 2014

4849/96  
12

Zrušení usnesení č. 4793/95 ze dne 6.3.2014

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 4793/95 ze dne 6.3.2014 ve věci zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.
Stadická.
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4850/96  
13

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 41, box č. 56, NP na ul. B. Václavka panu M. Č. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 42, box č. 41/1,  PP na ul. B. Václavka panu J. F. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

3) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 42, box č. 45, NP na ul. B. Václavka panu J. H. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

4)pronajmout volné místo pro jednostopé vozidlo v krytém stání v PO 42, box č. 53/1, NP na ul. B.
Václavka panu P. K. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč
měsíčně vč. DPH.

4851/96  
14

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemních vztahů z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 13, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan T. L.,
- PO 01, box č. 18, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan R. K.,
- PO 33, box č. 32, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan V. F.,
- PO 42, box č. 56, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní V. Č.,
- PO 51, box č. 03, PP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan A. P., dle důvodové zprávy.
rozhodla

2)
zveřejnit záměr 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.

4852/96  
15

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací základních škol
zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih, varianty

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací základních škol
 uvedených v příloze č. 1 a potvrdit stávající ředitele  ve funkci. Pracovní poměr se ředitelům uvedeným v
příloze č. 1 mění na dobu určitou 6 let od 1.8.2014.

4853/96  
16

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků ke Dni učitelů

Rada městského obvodu

rozhodla

o ocenění pedagogických pracovníků základních škol a mateřských škol Městského obvodu Ostrava-Jih u
příležitosti Dne učitelů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

4854/96  
17

Zvýšení kapacity školní družiny a školní jídelny Základní školy Ostrava-Hrabůvka,Provaznická
64, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

se zvýšením kapacity školní družiny a školní jídelny Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy s účinností od 1.9.2014.

4855/96  
18

Cenový dodatek ke kupní smlouvě č. 4/02 a 4/02PS 45 o dodávce tepla, teplé vody, elektřiny a
studené vody.

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením Cenového dodatku ke kupní smlouvě  č. 4/02 a 4/02PS 45 o dodávce tepla, teplé vody,
elektřiny a studené vody ze dne 20.6.2002 s dodavatelem ArcelorMittal Ostrava  a.s., Vratimovská 689,
PSČ 707 02 Ostrava - Kunčice, IČ 45193258 na odběrném místě Plzeňská 16 a Plzeňská 2621-dílny,
Ostrava - Zábřeh v rozsahu předloženého návrhu.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr.Karla Sibinského k podpisu Cenového dodatku ke Smlouvě o dodávce
tepla, teplé vody, elektřiny a studené vody.
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4856/96  
19

Dodatky k nájemním smlouvám z důvodu změn údajů v obchodním a živnostenském rejstříku

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatků k nájemním smlouvám z důvodů změn údajů v obchodním a živnostenském rejstříku

I.
změna trvalého bydliště a současně i změna sídla podnikání nájemce Ingrid Fabiánové, IČ: 62264371,
bytem Kaminského 567/21, 724 00  Ostrava-Nová Bělá, dle důvodové zprávy

II.
změna sídla podnikání společnosti AXAD s. r. o., IČ: 25817345, se sídlem Velflíkova 385/14, 700 30
 Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy

III.
změna příjmení z důvodu sňatku nájemce Lenky Chmelové, IČ: 60313196, bytem 70030 Ostrava-Bělský
Les, Bedřicha Václavka 1020/5, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského k podpisu těchto dodatků

4857/96  
20

Neudělení souhlasu s umístěním sídla podnikatelské činnosti fyzickým osobám s úřední adresou
trvalého pobytu ohlašovny ÚMOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

projednala

návrh odboru bytového a ostatního hospodářství ve věci neudělení souhlasu s umístěním sídla
podnikatelské činnosti fyzickým osobám s úřední adresou trvalého pobytu ohlašovny ÚMOb Ostrava-Jih v
místě trvalého pobytu, tj. na ul. Horní 791/3, O.-Hrabůvka
rozhodla

neudělit souhlas s umístěním sídla podnikatelské činnosti fyzickým osobám s úřední adresou trvalého
pobytu na ohlašovně ÚMOb Ostrava-Jih,  v místě trvalého pobytu, tj. na ul. Horní 791/3, O.-Hrabůvka, dle
důvodové zprávy

4858/96  
21

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení
- p. J. B., zastoupenému opatrovníkem pí S. S., Dětská 922/1, Ostrava-Poruba, za byt na ul. Oráčova
1326/1, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100%, tj. 37.414 Kč,
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

4859/96  
22

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení
- pí A. V., za byt na ul. Zlepšovatelů 554/10, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100%, tj. 1.287 Kč,
dle důvodové zprávy

4860/96  
23

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

V. Košaře 1, 1+3, standard, č. b. 5
B. M., Výhradní 3, Ostrava-Kunčičky

Jubilejní 7, 1+2, standard, č. b. 3
N. J., Veverkova 9 a N. Z., Veverkova 9

Volgogradská 20, 1+3, standard, č. b. 14
Mgr. J. M., Markova 32
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
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II.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 70
P. M., U Stromovky 68, Havířov

V. Košaře 3, 0+1, standard, č. b. 28
K. J., J. Herolda 6

M. Fialy 1, 0+1, standard, č. b. 28
P. M., Pavlouskova 8, O.-Poruba

Jubilejní 50, 1+1, standard, č. b. 2
B. D., Zengrova 12, O.-Vítkovice

Jubilejní 60, 0+1, standard, č. b. 6
G. P., U Splavu 14a, O.-Lhotka

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 2
K. M., Horní 3

Edisonova 25, 1+1, standard, č. b. 2  
J. L., Šrobárova 26, O.-Hrabová

Vaňkova 46, 1+4, standard, č. b. 14  
Č. B., Trojanovice 44, Frenštát pod Radhoštěm

Jubilejní 44, 1+2, standard, č. b. 2
B. K., Petřvald

Stadická 3, 1+3, standard, č. b. 50
V. T., Světlovská 362, Krmelín

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 21
H. J., Abramovova 18

Horymírova 14, 1+3, standard, č. b. 32
G. A., Pavlovova 67

Zlepšovatelů 34, 1+2, standard, č. b. 5
P. J., Horní 3 a P. L., Horní 3

Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 35
H. A., Tarnavova 15

P. Lumumby 10, 1+2, standard, č. b. 7
J. V., J. Ziky 21, O.-Poruba

Lumírova 7, 1+2, standard, č. b. 4
V. M., Mitrovická 194, O.-Stará Bělá

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 16
Ch. K., Školní 1532, Rychvald

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 60
Ing. Ľ. P., Horní 3

2) nevybrat na pronájem bytů zveřejněného výběrového řízení za smluvní nájemné žádného z uchazečů
zveřejněného  výběrového řízení za smluvní nájemné a pronájem bytu formou  "výběrového řízení za
smluvní nájemné" znovu zveřejnit
   
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 2
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 6
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 33
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 39
Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 16
Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 29
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 17
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 33
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 36
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 7
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 33

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

G. A., Pavlovova 67, č. b. 12
rozhodla
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v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 58
F. Ž., Plzeňská 15

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 47
H. M., Pjanovova 15

Dr. Šavrdy 15, 0+2, standard, č. b. 19
JUDr. C. P., Plavecká 16 a C. M., Plavecká 16

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 89
N. H., Lumírova 24
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

4861/96  
24

Pronájem bytu výběrovým řízením v domě na ul. Kotlářova 10/3197, Kotlářova 12/3198

Rada městského obvodu

rozhodla

1) s účinností ke dni nabytí právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí k objektu na ul. Kotlářova
10/3197 a 12/3197 o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle
důvodové zprávy

Kotlářova 12, 2+kk, standard, č. b. 1
K. P., Horní 3

Kotlářova 12, 2+kk, standard, č. b. 2
K.B., Frýdecká 453, Šenov

Kotlářova 12, 2+kk, standard, č. b. 5
H. R., Jubilejní 66

Kotlářova 12, 2+kk, standard, č. b. 6
K. M., F. Formana 45

Kotlářova 12, 1+kk, standard, č. b. 7
P. O., Světlovská 2, Ostrava-Proskovice

Kotlářova 12, 2+kk, standard, č. b. 8
V. M., Varenská 22, Ostrava-Mor. Ostrava

Kotlářova 12, 2+kk, standard, č. b. 10  
S. K., Horní 3

Kotlářova 12, 2+kk, standard, č. b. 11
I. K., Rakovecká 400, Vratimov-Horní Datyně

Kotlářova 12, 2+kk, standard, č. b. 13
H. D., J. Brabce 29, Ostrava-Mor. Ostrava

Kotlářova 10, 1+kk, standard, č. b. 3
K. M., Syllabova 19B, Ostrava-Vítkovice

Kotlářova 10, 2+kk, standard, č. b. 5
Š. V., Zimmlerova 39

Kotlářova 10, 2+kk, standard, č. b. 8
B. I., Volgogradská 33

Kotlářova 10, 2+kk, standard, č. b. 10
B. D., Volgogradská 153

Kotlářova 10, 2+kk, standard, č. b. 11
S. O., Dalimilova 62, Ostrava-Radvanice

Kotlářova 10, 2+kk, standard, č. b. 13  
Č. J., Výškovická 172 a Č. Z., Výškovická 172

2) o zániku nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem
 Sibinským JUDr. M. K.
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H. R., Jubilejní 66, č. b. 2

4862/96  
25

Stanovení nájemného v rekonstruovaném domě na ul. Edisonova 21

Rada městského obvodu

rozhodla

o výši smluvního nájemného 80,00 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc pro byty v rekonstruovaném
obytném domě na ul. Edisonova 380/21  v Ostravě-Hrabůvce

4863/96  
26

Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby v obytném domě  v majetku Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih:

- "Bytové družstvo Jugoslávská 26" v obytném domě č. pop. 2825 na ul. Jugoslávská 26 v Ostravě-
Zábřehu.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající právnické osoby v souvislosti s privatizací
obytného domu Jugoslávská 2825/26.

4864/96  
27

Udělení souhlasu s užíváním části prostor v budově na ul. Krasnoarmějců 26a, Ostrava-Zábřeh
dalšímu subjektu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu Sdružení přátel sborového zpěvu se sídlem Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh k
přenechání do užívání části vypůjčených  prostor o výměře 146,58 m2 v budově č.p. 2283 občanská
vybavenost na ulici Krasnoarmějců 26a, Ostrava - Zábřeh, která je součástí pozemku p.č.st. 3415
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem provozování rodinného centra pro
společnost Baby Fit, IČ: 01667297, se sídlem 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou, ul. 1. května 1002/54 na
dobu neurčitou, maximálně však po dobu trvání smlouvy o výpůjčce, dle  důvodové zprávy

4865/96  
28

Ukončení smlouvy na dodávku tepla a teplé vody do objektů Plzeňská 16 a Plzeňská 2-dílny,
Ostrava - Zábřeh dohodou a následné uzavření smlouvy na dodávku tepla a teplé vody do
objektů Plzeňská 16 a Plzeňská 2-dílny, Ostrava - Zábřeh.

Rada městského obvodu

rozhodla

I. - o ukončení "Smlouvy č.4/02/PS45 a č.4/2013/PS45 o dodávce tepla pro vytápění a ohřev vody" se
společností ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava - Kunčice, IČ 45193258, pro objekty
Plzeňská 16 a Plzeňská 2-dílny, Ostrava - Zábřeh, dohodou ke dni 31.3.2014.

II. - o uzavření "Přihlášky k odběru tepla" ke Smlouvě o dodávce tepelné energie" č.70010 ze dne 7.7.2005
pro objekt Plzeňská 16 a Plzeňská 2-dílny, Ostrava - Zábřeh, se společností Dalkia Česká republika a.s.,
Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 3337/7, IČ 45193410 s účinností od 1.4.2014 dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského:
I.-  k podpisu Dohody o ukončení smlouvy č.4/02/PS45 a č.4/2013/PS 45 se společností ArcelorMittal
Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava - Kunčice, IČ 45193258.

II.- k podpisu  "Přihlášky k odběru tepla" ke Smlouvě o dodávce tepelné energie" č.70010 ze dne 7.7.2005
pro objekt Plzeňská 16 a Plzeňská 2-dílny, Ostrava - Zábřeh, se společností Dalkia Česká republika a.s.,
Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 3337/7, IČ 45193410.

4866/96  
29

Zánik nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování, uzavření smlouvy k bytu
vyčleněnému pro soc. potřeby, podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) JUDr. M. K.

Š. J., Čujkovova 31, č. b. 51
V. J., V. Košaře 3, č. b. 47
M. A., Letecká 15, č. b. 2
M. I. a M. I., Mládeže 13, č. b. 3

2) JUDr. J. J.
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H. E., Svornosti 49, č. b. 2

3) Y. D.

J. N., Horymírova 4, č. b. 10
E. K., Karpatská 20, č. b. 22

II.

uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle
důvodové zprávy

místnost č. 15 - K. V., Horní 3  
místnost č. 18 - T. R., Horní 3
místnost č. 9 - M. S., Jičínská 17

III.

o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 20
Č. M., Čujkovova 31

IV.

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

Fr. Formana 55, 0+2, standard, č. b. 7
H. R., Fr. Formana 55

4867/96  
30

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul.
Rodimcevova 20, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 28.07.2005 na dobu neurčitou ve znění jeho dodatku na
pronájem prostoru sloužícího podnikání o velikosti 97,25 m2 v obytném domě č. pop. 2060 na ul.
Rodimcevova č.or. 20 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2176 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, s účelem užítí prodejna masa - uzenin a s výší nájemného 690 Kč/m2/rok, a to z důvodu změny
nájemce z pana Romana Honzáka, U Haldy 236/16, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 88276465 na pana Petra
Lisníka, Nad Porubkou 141/11, Ostrava-Svinov, IČ: 64649644 dle  důvodové zprávy

4868/96  
31

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Václava Jiřikovského 35, 1+2, standard, č. b. 13
J. H., Václava Jiřikovského 35, Ostrava-Dubina

4869/96  
32

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

Bohumíra Četyny 2,1+3, standard, č. b. 20
M. J., Bohumíra Četyny 2, Ostrava-Bělský Les

Volgogradská 153, 1+2, standard, č. b. 8
V. M., Volgogradská 153, Ostrava-Zábřeh

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 56
P. J., Plzeňská 8, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 93
M. O., Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh

4870/96  
33

Náhrada škody - opakovaná žádost - Mgr. D. J.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

opakovanou žádost Mgr. D. J. o finanční odškodnění
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trvá

na svém původním stanovisku ze dne 22. 8. 2013 vyjádřeném v usnesení č. 4048/81, t.j. nevyhovět
žádosti o finanční odškodnění Mgr. D. J.

4871/96  
34

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:

- p. J. R., za pronájem bytu č. 38 na ul. Lumírova 28 v Ostravě-Výškovicích, ve výši 5 459,- Kč s
příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a ve výši 1 820,- Kč z titulu nákladů řízení,
- p. A. S., za pronájem bytu č. 8 na ul. Volgogradská 114/2410 v Ostravě-Zábřehu, ve výši 7 470,30 Kč z
titulu nákladů za provedené opravy po předání bytu,
dle důvodové zprávy
souhlasí

s odepsáním pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:

- pí D. Š. za pronájem bytu č. 28 na ul. J. Kotase 9/1183 v Ostravě-Hrabůvce, ve výši 62 566,-  Kč s
příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a ve výši 4 000,- Kč z titulu nákladů řízení,
- p. Z. R., za pronájem bytu č. 13 na ul. Srbská 11 v Ostravě-Výškovicích, ve výši 92 860,80 Kč s
příslušenstvím z titulu dlužného nájemného, ve výši 4 439,- Kč z titulu vyčísleného příslušenství za pozdní
úhrady dlužného nájemného a ve výši 8 336,- Kč z titulu nákladů řízení,
- p. D. V., za pronájem bytu č. 32 na ul. Proskovická 25 v Ostravě-Výškovicích, ve výši 2 210,20 Kč s
příslušenstvím z titulu dlužného nájemného, ve výši 140 564,- Kč z titulu vyčísleného příslušenství za
pozdní úhrady dlužného nájemného a ve výši 4 540,- Kč z titulu nákladů řízení,
-pí Š. S., za pronájem bytu č. 22 na ul. Jičínská 9/280 v Ostravě-Výškovicích, ve výši 18 698,60 Kč s
příslušenství z titulu dlužného nájemného, ve výši 359 645,- Kč z titulu vyčísleného příslušenství za pozdní
úhrady dlužného nájemného a ve výši 9 500,- Kč z titulu nákladů řízení,
dle důvodové zprávy a
doporučuje

Zastupitelstvu mětského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávky po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- pí D. Š., za pronájem bytu č. 28 na ul. J. Kotase 9/1183 v Ostravě-Hrabůvce, ve výši 62 566,- Kč s
příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a ve výši 4 000,- Kč z titulu nákladů řízení,
- p. Z. R., na pronájem bytu č. 13 na ul. Srbská 11 v Ostravě-Výškovicích, ve výši 92 860,80 Kč s
příslušenstvím z titulu dlužného nájemného, ve výši 4 439,- Kč z titulu vyčísleného příslušenství za pozdní
úhrady dlužného nájemného a ve výši 8 336,- Kč z titulu nákladů řízení,
- p. D. V., za pronájem bytu č. 32 na ul. Proskovická 25 v Ostravě-Výškovicích, ve výši 2 210,20 Kč s
příslušenstvím z titulu nákladů za provedené opravy po předání bytu, ve výši 140 564,- Kč z titulu
vyčísleného příslušenství za pozdní úhrady dlužného nájemného a ve výši 4 540,- Kč z titulu nákladů řízení,
- pí Š. S., za pronájem bytu č. 22 na ul. Jičínská 9/280 v Ostravě-Výškovicích, ve výši 18 698,60 Kč s
příslušenství z titulu dlužného nájemného, ve výši 359 645,- Kč z titulu vyčísleného příslušenství za pozdní
úhrady dlužného nájemného a ve výši 9 500,- Kč z titulu nákladů řízení,
dle důvodové zprávy

4872/96  
35

Žaloba k uplatnění práva z odpovědnosti za vady a na náhradu škody proti společnost Skanska
a.s. (Hala Dubina)

Rada městského obvodu

rozhodla

podat žalobu proti žalovanému Skanska a.s., IČ 26209535, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha –
Chodov na uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla a na náhradu škody dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zaslat stanovisko rady městského obvodu právnímu zástupci Mgr. Romanu Klimusovi.
Termín: 31. 03. 2014

4873/96  
36

Neuplatnění inflace u určených nájmů

Rada městského obvodu

rozhodla

neuplatnit za rok 2014 inflaci u nájemních smluv za pronájem pozemku, kde výše nájemného nepřesáhne
50.000,- Kč ročně včetně DPH
zmocňuje

Bc. Drahomíru Hanzelkovou, vedoucí majetkového odboru, k podpisu výměrů se stanovením nájemného
pro příslušný rok, které se dnem doručení stanou nedílnou součástí nájemních smluv

4874/96  
37

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Z. Bára

Rada městského obvodu
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rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 100/20 ostatní plocha – zeleň  o výměře 8,5 m2,  v k.ú. Dubina u
Ostravy, ul. Z. Bára, za účelem užívání přístupu k nebytovému prostoru (přístupových chodník + část
pozemku pod stávajícím schodištěm), za cenu 170 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, Ing. J. F., bytem Z. Bára 113/2, 700 30 Ostrava - Dubina, dle důvodové zprávy

4875/96  
38

Pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku parc.č. 793/287 ostatní plocha-zeleň o výměře 33 m2 (6 řad x 5,4 m2) ve
vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ul. Lumírova, za účelem výstavby 24 zavěšených balkónů k bytovému domu Lumírova 528/38, 528/40,
528/42, za cenu 120 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, Společenství vlastníků
jednotek Lumírova 38-42, IČ: 28633733, Lumírova 529/40, 700 30 Ostrava – Výškovice, dle důvodové
zprávy

4876/96  
39

Pronájem pozemku, úpravy smlouvy o nájmu nemovitosti v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 740/71 ostatní plocha - manipulační plocha, část o výměře 3 m2, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Jičínská,  za účelem zřízení a užívání 3 parkovacích stání u restaurace v objektu č.p./č.ev.
275/2 situovaném na pozemku parc.č. 740/7, za cenu 45 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, společnosti BUDOUCNOST, spotřební družsvo v Ostravě, IČ: 00032352, Petra Křičky
2863/17a, 701 78 Ostrava – Moravská Ostrava, dle důvodové zprávy

a
rozhodla

o snížení výměry v uzavřené NS č. 7/014/554/12/Dzi ze dne 15.1.2013 z 48 m2 na 45 m2 u pozemku
parc.č. 740/51 ostatní plocha - zeleň

a
rozhodla

o úpravách Smlouvy o nájmu nemovitosti a smlouvě o právu provést stavbu č. 7/014/554/12/Dzi ze dne
15.1.2013, a to:

- zrušit znění čl. IV odst. 1 písm. a) a nahradit zněním:
„od 1.7.2014“ ve výši 50 % ročně, tj. 4.080 Kč

- zrušit znění čl. VIII odst. 1 písm. d) a nahradit zněním:
nájem pozemku nebo jeho části končí „dnem 5.1.2015“ v případě nerealizování výstavby parkovacích stání
na předmětu nájmu

a
rozhodla

uzavřít dodatek ke smlouvě na základě výše uvedeného

4877/96  
40

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN v délce cca 53 bm na pozemky p.p.č. 995/32 ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1005/10 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. U Hrůbků, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  dle předloženého návrhu na pozemky  p.p.č.
995/32 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1005/10 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  přípojky NN v délce cca 53 bm 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 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 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
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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 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

4878/96  
41

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene o zřízení služebnosti
inženýrské sítě  na pozemky v k. ú. Hrabůvka ul. Provaznická, Hasičská, Odborářská,
Zlepšovatelů a Jubilejní."

Rada městského obvodu

souhlasí

souhlasí se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 215/13 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
223/15  ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 225/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 225/3
ostatní plocha, ostatní komunikace, 225/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 225/5 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č.  225/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 225/7 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 225/8
ostatní plocha,ostatní komunikace, p.p.č. 225/11 ostatní plocha, zeleň,  p.p.č. 225/12 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 225/13 ostatní plocha, zeleň, 226/11 ostatní plocha, zeleň p.p.č. 226/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
234/2 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.  234/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 234/11 ostatní
plocha, ostatní komunikace,p.p.č.  236/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 236/11 ostatní plocha,
ostatní komunikace,p.p.č. 241/2 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 241/4 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 241/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.  241/7 ostatní  plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 241/9 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 241/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.  241/36 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 243/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, 243/5 ostatní plocha, zeleň, 243/6 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 243/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, 243/8 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/9
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 243/10 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/11 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 243/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/13 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/14 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 243/15 ostatní plocha,ostatní komunikace, p.p.č. 243/16 ostatní plocha, ostatní
komunikace, 243/17 ostatní plocha, zeleň, 243/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 243/19
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 243/21 ostatní plocha, zeleň,
 p.p.č. 243/23 ostatní plocha, zeleň,p.p.č. 243/24 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/25 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 245/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 245/5 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 245/6 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 245/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 245/9 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 245/10 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 245/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 246/9 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 251/7 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 258/4 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č.258/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 258/13 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.258/14 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 261/15 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 261/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, p,p.č.
267/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 270/2 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 270/4 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 270/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 270/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
270/22 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 270/24 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 278/16 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 288/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 302/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 304/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
311/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 797/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 797/16 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 939/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 945 ostatní plocha, zeleň parc.č.st. 309
zastavěná plocha a nádvoří, par.č.st. 310 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 461 zastavěná plocha a
nádvoří, parc. č.st. 462 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 463 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st.
464 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. st. 691/1 zastavěná plocha a nádvoří v  k. ú. Hrabůvka,ul.
 Provaznická, Hasičská, Odborářská, Zlepšovatelů a Jubilejní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění  stavby podzemního vedení veřejné sítě
elektronických telekomunikací s názvem „OMS PODA – Ostrava, Hrabůvka 4. etapa  v délce cca 7.967 bm
pod povrchem dotčených pozemků, za podmínky doložení souhlasů vlastníků domů s připojením na tuto síť
před realizací stavby
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 215/13
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 223/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 225/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 225/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, 225/4 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 225/5 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 225/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 225/7 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 225/8 ostatní plocha,ostatní komunikace, p.p.č. 225/11 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
225/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 225/13 ostatní plocha, zeleň, 226/11 ostatní plocha, zeleň p.p.č.
226/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 234/2 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 234/10 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 234/11 ostatní plocha, ostatní komunikace,p.p.č. 236/10 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 236/11 ostatní plocha, ostatní komunikace,p.p.č. 241/2 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
241/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 241/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 241/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 241/9 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 241/20 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 241/36 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 243/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, 243/5
ostatní plocha, zeleň, 243/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, 243/8
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 243/10 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 243/11 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/13 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 243/14 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 243/15 ostatní plocha,ostatní komunikace, p.p.č.
243/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, 243/17 ostatní plocha, zeleň, 243/18 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 243/19 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
243/21 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/23 ostatní plocha, zeleň,p.p.č. 243/24 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
243/25 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 245/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 245/5 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
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245/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 245/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 245/9 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 245/10 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 245/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 246/9
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 251/7 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 258/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č.258/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 258/13 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.258/14 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 261/15 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 261/18 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p,p.č. 267/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 270/2 ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 270/4 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 270/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 270/6 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 270/22 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 270/24 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
278/16 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 288/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 302/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 304/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 311/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 797/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 797/16 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 939/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 945 ostatní plocha, zeleň parc.č.st.
309 zastavěná plocha a nádvoří, par.č.st. 310 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 461 zastavěná plocha
a nádvoří, parc. č.st. 462 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 463 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st.
464 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. st. 691/1 zastavěná plocha a nádvoří v  k. ú. Hrabůvka,ul.
 Provaznická, Hasičská, Odborářská, Zlepšovatelů a Jubilejní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění  stavby podzemního vedení veřejné sítě
elektronických telekomunikací s názvem „OMS PODA – Ostrava, Hrabůvka 4. etapa  v délce cca 7.967 bm
pod povrchem dotčených pozemků  pro společnost PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem Ostrava - Moravská
Ostrava, 28. října 1168/102, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč bez
DPH v ostatní ploše

Věcné břemeno- služebnost  inženýrské sítě se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene -
služebnosti inženýrské sítě je povinnost povinného strpět:

a) umístění a užívání stavby optické sítě
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
 zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby optické sítě,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem stavby - společností PODA a.s., IČ: 25816179, se
sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene –služebnosti inženýrské sítě v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu do
31.3.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, zpevněné komunikace)
 budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS, dle důvodové
zprávy

4879/96  
42

Ukončení  pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit  pronájem části pozemku p.p.č. 458/56 zahrada o výměře 370 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Jedličkova, paní V. K., bytem Horní 3, Ostrava - Hrabůvka (původně Jedličkova 6, Ostrava - Zábřeh), a to
na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/707/04, uzavřené za účelem užívání jako zahrady,
dohodou dnem 31.3.2014

4880/96  
43

Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje částí pozemku p.p.č. 654/35 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Bogorodského, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, dle
geometrického plánu č. 3034-3/2014 oddělených a nově označených jako p.p.č. 654/228 ostatní plocha,
zeleň o výměře 4 m2  a  p.p.č. 654/229 ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m2, za účelem ucelení vlastnictví
k užívaným nemovitostem

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zveřejnit záměr prodeje částí pozemku p.p.č. 654/35 ostatní plocha, zeleň
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, dle geometrického plánu č. 3034-3/2014 oddělených a nově označených jako p.p.č.
654/228 ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m2 a p.p.č. 654/229 ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m2, za
účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem, za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města

4881/96  
44P

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

odměny ředitelům příspěvkových organizací v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v
platném znění a v souladu se "Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního,
zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih".
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4882/96  
45P

Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII.
Etapa, dům Edisonova 21" - dodatek  k SoD

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/018/13 na realizaci veřejné zakázky  "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. Etapa, dům Edisonova 21", kterým se zvyšuje
konečná cena na tuto zakázku na částku 5 756 145,00 Kč bez DPH, a kterým se upravuje položkový
rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných
prací, se zhotovitelem Stavby COMPLET  Technologic s.r.o.
rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/018/13 na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. Etapa, dům Edisonova 21", kterým se prodlužuje
lhůta realizace do 12.4. 2014, a to z důvodu přerušení prací a realizace dodatečných prací, se zhotovitelem
Stavby COMPLET  Technologic s.r.o.
bere na vědomí

navýšení částky odvodu DPH  na 863 422 Kč u  této veřejné zakázky v rámci  přenesené daňové povinnosti
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/018/13
Termín: 25. 03. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/018/13 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 27. 03. 2014

4883/96  
46P

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 a rozšíření osvětlení učeben
objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 25.14 k provedení stavebních prací
"Výměna a rozšíření osvětlení učeben objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh“ 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 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
členové:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta 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 25.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 15. 05. 2014

4884/96  
47P

Výběr nejvhodnější nabídky (vyhlášené dle § 38 dle zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění
pozdějších předpisů) -„ Zateplení obvodového pláště, zateplení stropu a provedení sanačních
omítek sklepních prostor, Rodimcevova 16,18"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
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tohoto přínosu o výběru nejvhodnější 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" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
SV UNIPS s.r.o Ostrava - Svinov, Bílovecká 106/9, PSČ 721 00, IČ 48391204   za nabídkovou cenu 2 599
028 Kč bez DPH/realizace 80 kalendářních dnů

jako druhým v pořadí s uchazečem  BYSTROŇ Group a.s.  Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00,
IČ 278 00 466  za nabídkovou cenu 3 089 923,70 Kč bez DPH/realizace 60 kalendářních dnů

jako třetím v pořadí s uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Ostrava-Přívoz, Kosmova 17/1126, PSČ 702
00, IČ 253 57 603  za nabídkovou cenu 3 152 136 Kč bez DPH/realizace 70 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 07.14 „
Zateplení obvodového pláště, zateplení stropu a provedení sanačních omítek sklepních prostor,
Rodimcevova 16,18"
Termín: 10. 04. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  „ Zateplení
obvodového pláště, zateplení stropu a provedení sanačních omítek sklepních prostor, Rodimcevova 16,18"
Termín: 21. 04. 2014
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 07.14
Termín: 30. 04. 2014

4885/96  
48P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a části III.
Zásad) - „Výměna oken, dveří a výkladců v  2.N.P. objektu P. Lumumby č.p. 2717 a 2444,
Ostrava - Zábřeh “

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 21.14 na provedení stavebních prací
„Výměna oken, dveří a výkladců v  2.N.P. objektu P. Lumumby č.p. 2717 a 2444, Ostrava - Zábřeh “ dle
 ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  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
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytový a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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. Mgr. Soňa Cingrová, 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 21.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 05. 2014

4886/96  
49P

Výzva ZPŘ ( § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III.
Zásad ) "Oprava výtluků v Městském obvodě O.- Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 08.14  "Oprava výtluků v Městském obvodě O.- Jih" ve
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zjednodušeném podlitmitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu s úpravou a doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami  ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Ivo Hařovský, člen dopravní komise rady obvodu
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Jiří Břenek, člen dopravní komise rady obvodu
4. Karel Gavenda, člen zastupitelstva obvodu
5. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 08.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 05. 2014

4887/96  
50P

Zásady pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a koncesní řízení

Rada městského obvodu

odkládá

materiál č. 50P, týkající se Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a koncesní
řízení, na příští schůzi rady.

4888/96  
51

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 6 450 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2013)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171, UZ 11  o 2 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171, UZ 11 o 4 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, UZ 11  o 450 tis. Kč

4889/96  
52P

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

rozhodla na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu VZ 02.14 "Dodávka kancelářského materiálu v roce 2014" o vyloučení uchazeče:
- ARBO CKP s.r.o., se sídlem Teslova 12, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 25838261,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 02.14 "Dodávka kancelářského materiálu v roce 2014" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
rámcové kupní smlouvy:

- s vybraným uchazečem FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., se sídlem Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 25910027 , za nabídkovou cenu:
Kč 797.452,00 bez DPH, tj. Kč 964.916,92 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem KASPA papír s. r. o., se sídlem Porážková 3147/68A, 702 00 Moravská
Ostrava, IČ: 26819449, za nabídkovou cenu:
Kč 809.625,70 bez DPH, tj. Kč 979.647,10 vč. DPH
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ukládá

Ing. Ludvíku Mrázovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí
připravit návrh rámcové kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka kancelářského
materiálu v roce 2014"
Termín: 04. 04. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové kupní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Dodávka kancelářského materiálu v roce 2014" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 11. 04. 2014

4890/96  
53

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

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb a Smlouvy o nájmu technologií ( trafostanice č.OS 9534 na ulici
Pavlovova a č.OS 9532 na ulici Plzeňská) mezi SMO, městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3
Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451 a společností ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava -
Kunčice, IČ 45193258 za účelem zajištění dodávek a distribuce elektrické energie pronajimateli a třetím
osobám v rozsahu předloženého návrhu.
rozhodla

o uzavření dodatku ke stávajícím smlouvám č.44/032/07/14 - Smlouva o poskytování služeb a č.44/032
/06/14 - Smlouva o nájmu technologií (trafostanice č.OS 9534 na ulici Pavlovova a č.OS 9532 na ulici
Plzeňská) mezi SMO, městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3 Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451 a
společností ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava - Kunčice, IČ 45193258 za účelem
zajištění dodávek a distribuce elektrické energie pronajimateli a třetím osobám v rozsahu předloženého
návrhu.

4891/96  
OR

Jmenování Ing. Lauka do komisí rady městského obvodu

Rada městského obvodu

jmenuje

Ing. Radima Lauka členem komise dopravní  a komise pro  životní prostředí s účinností od 20. 3. 2014.

4892/96  
OR

Odvolání paní Petraškové z bytové komise

Rada městského obvodu

odvolává

s účinností  od 20. 3. 2014. paní Evu Petraškovou z členství v bytové komisi do doby ukončení vyšetřování
záležitosti spojené s přidělováním bytů od roku 2009
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