
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Mgr. Karel Sibinský

starosta
Městského obvodu

Ostrava-Jih

Ing. Pavel Planka 

místostarosta
Městského obvodu

Ostrava-Jih

z 51. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 12. 7. 2012 09:00

(usn. č. 2430/51 - usn. č. 2492/51)

1



Přehled usnesení 51. schůze Rady městského obvodu, ze dne 12. 7. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2430/51 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2431/51 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2432/51 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2433/51 5. Jmenování komise pro perodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol a
Kulturního zařízení zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2434/51 6. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2435/51 7. Stanovisko zřizovatele k výuce v cizím jazyce u Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2436/51 8. Pronájem volného místa v krytém stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2437/51 9. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2438/51 10. Pomník stíhacího pilota MIG21 mjr. Františka Doležala v lesíku U Majerovce. (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2439/51 11. Smlouvy a dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2440/51 12. Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací v r. 2011/2012 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2441/51 13. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Josefa Kotase (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2442/51 14. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2443/51 15. Pronájem  pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2444/51 16. Pronájem částí pozemků pod lavičkami v lokalitách obce ( k.ú. Hrabůvka, k.ú. Výškovice u Ostravy, k.ú.
Dubina u Ostravy, k.ú. Zábřeh nad Odrou) (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2445/51 17. Pronájem částí pozemků v k.ú. Hrabůvka, Dubina u Ostravy a Výškovice u Ostravy, v blízkosti radnice a
nákupních center (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2446/51 18. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova  - Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2447/51 19. Pronájem pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2448/51 20. Přechod práv a povinností k nájmu  části pozemku p.p.č. 434/14 v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2449/51 21. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2450/51 22. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Hrabůvka,
ul. Místecká (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2451/51 23. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Kotlářova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2452/51 24. Stanovisko k pronájmu pozemku v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2453/51 25. Stanovisko ke změně stavebního záměru v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní x V. Jiříkovského (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2454/51 26. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2455/51 27. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2456/51 28. Výpůjčka části pozemku v k.ú. v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2457/51 29. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2458/51 30. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2459/51 31. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2460/51 32. Zveřejnění záměru na pronájem a následný prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Sologubova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2461/51 33. Pověření řízením p.o. MSOJ (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2462/51 34. Instalace antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

2463/51 35. Odpis nedobytných pohledávek (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2464/51 36. Prominutí poplatku z prodlení (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2465/51 37. Pronájem bytu výběrovým řízením (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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2466/51 38. Pronájem části střechy na budově bývalé ZŠ na ulici Mjr. Nováka 34/1455 v Ostravě - Hrabůvce (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

2467/51 39. Pronájem nebytového prostoru,  souhlas s rozšířením účelu užívání v nebytovém prostoru v objektu na ul.
Horní v Ostravě-Hrabůvce (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2468/51 40. Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. V. Košaře 3, O.-Dubina (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

2469/51 41. Souhlas s podnájmem nebytového prostoru u nájemce KIMEX NOVA s.r.o. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2470/51 42. Souhlas s rozšířením  změny účelu užívání a souhlas s podnájmem v nebytových prostorech v objektu
G-Centra, ul. Čujkovova 40a/3165  v Ostravě-Zábřehu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2471/51 43. Stavební úpravy pavilónu A v objektu Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava-Hrabůvka (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

2472/51 44. Úprava vzorového znění smluv k nájmům bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

2473/51 45. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2474/51 46. Výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy, zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu dohodou, pronájem bytu (Mgr.
Karel Sibinský, starosta)

2475/51 48. Změna účelu užívání nebytového prostoru v objektu ZŠ Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace
(Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2476/51 49. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu bývalé ZŠ Ostrava-Zábřeh V Zálomu 1 (Mgr.
Karel Sibinský, starosta)

2477/51 50. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Mjr. Nováka v Ostravě - Hrabůvce (Mgr.
Karel Sibinský, starosta)

2478/51 51. Žádost o prominutí poplatku z prodlení (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2479/51 52. Žádosti o schválení výměny bytů (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2480/51 53. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2481/51 54. Převod majetku (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2482/51 55P. Stavební úpravy podchodu „Venuše“ - dodatek č. 2 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2483/51 56P. Přehled o VZ od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. čtvrtl.2012 ZŠ a MŠ, p.o.,
oddělení organizačního, odboru dopravy a komunál. služeb a za I. a II. čtvrtl. 2012 oddělení školství a
kultury (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2484/51 57P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách  „Výměna oken a oprava meziokenních vložek na  objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice“ (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2485/51 58P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Výměna oken bytového domu Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2486/51 59P. Zpráva komise  ( § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu B části
II. Zásad) - projektu  "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 19" (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2487/51 60P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu B části
II. Zásad) - „RS Skalice Kamenec, vybudování sociálního zázemí“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2488/51 61P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Výměna oken bytového domu Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2489/51 62P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2490/51 63P. Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ ( § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) Koncepce statické dopravy v Městském obvodu Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2491/51 64P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Rekonstrukce podchodu ul. Výškovická (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2492/51 OR Udělení výjimky ze "Zásad pro zadávání veřejných zakázek..." (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

staženo 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

staženo 47. Započtení vynaložených nákladů za provedené stavební práce spojené se změnou účelu užívání pronajatého
nebytového prostoru na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2430/51  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu
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schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5171 o 200 tis. Kč

2431/51  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

1)změnu závazného ukazatele ZŠ Kosmonautů 15, tj. navýšení o 193 tis. Kč

2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 29 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 164 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 352 o 29 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 352 o 164 tis. Kč

2432/51  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 87 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2011)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6121, UZ 11 o 87 tis. Kč

2433/51  
5

Jmenování komise pro perodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací základních a
mateřských škol a Kulturního zařízení zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

jmenuje

komisi pro periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organiazcí  základních a mateřských škol a
Kulturního zařízení zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih konané v roce 2012 v tomto složení :
předseda : Mgr. Karel Sibinský, starosta Městského obvodu Ostrava-Jih
členové :    Bc. Radim Miklas, místostarosta Městského obvodu pro školství a kulturu
                   Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
                   Ing. Eva Janáčová, zaměstnanec zařazený do oddělení školství a kultury
                   Zuzana Böhmová, zaměstnanec zařazený do oddělení školství a kultury
                   MUDr. Dagmar Molendová, člen komise kulturní a školské
                   Bc. Lenka Schreiberová, členka zastupitelstva městského obvodu

2434/51  
6

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím darů pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 2 496,- Kč  16 ks kapsářů pro děti MŠ od p. Rašťákové, Ostrava 1, Zborovská
21
-věcný dar v hodnotě 10 000,- Kč 10 ks počítačů včetně monitorů pro děti MŠ od firmy
BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava-Mariánské Hory

Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 5 000,- Kč od firmy ORC group s.r.o. Ostrava-Petřkovice na školní pomůcky a
potřeby pro žáky školy.

2435/51  
7

Stanovisko zřizovatele k výuce v cizím jazyce u Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu
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souhlasí

s výukou některých předmětů v cizím jazyce u Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace od školního roku 2012/2013.

2436/51  
8

Pronájem volného místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 33, box č. 81, NP na ul. Vl. Vlasákové panu M.
D. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH.

2437/51  
9

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 31, box č. 28, PP na ul. B.Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní V. T.,
- PO 51, box č. 15/1, PP pro jednostopé vozidlo na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce
pan A. K., dle důvodové zprávy,

2) zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených voných míst v krytých stáních na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH pro osobní
vozidlo a 400,- Kč měsíčně vč. DPH u volného místa pro jednostopé vozidlo.

2438/51  
10

Pomník stíhacího pilota MIG21 mjr. Františka Doležala v lesíku U Majerovce.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odpovědí na email pí D. K. ohledně pomníku letce mjr. Františka Doležala, p. p. č. 3308 v k. ú.
Stará Bělá.

2439/51  
11

Smlouvy a dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled počtu uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám o nájmu hrobových míst na veřejném
pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, ul. U Studia za období leden – červen  2012.

2440/51  
12

Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací v r. 2011/2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhodnocení zimní údržby místních komunikací  v r. 2011/2012

2441/51  
13

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 403/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v
k.ú. Hrabůvka, ul. Josefa Kotase, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih o výměře 2 x 13 m2 za účelem zřízení a užívání  parkovacích míst.

2442/51  
14

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

Rada městského obvodu

rozhodla
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zveřejnit záměr na  pronájem části pozemku parc.č. 354/14 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka,
ul. Mitušova ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih o
výměře 13 m2 za účelem zřízení a užívání  parkovacího místa.

2443/51  
15

Pronájem  pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 1237/15 ostatní plocha, silnice  o výměře 27 m2  v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,
 společnosti KIMEX, s.r.o., IČ:  00560936, se sídlem Paskov, Mitrovická 37, za účelem umístění
zpevněné plochy příjezdu a přístupu s ročním nájmem ve výši 120,- Kč/m2,  na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou a za podmínky ponechání průchodu chodníku

2444/51  
16

Pronájem částí pozemků pod lavičkami v lokalitách obce ( k.ú. Hrabůvka, k.ú. Výškovice u
Ostravy, k.ú. Dubina u Ostravy, k.ú. Zábřeh nad Odrou)

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu částí pozemků p.č. 101/33 v k.ú. Dubina u Ostravy, dále p.č. 462/1, p.č. 468/5, p.č.
468/1, p.č. 477/6, p.č. 203/1, p.č. 475/2, p.č. 311/33, p.č. 468/5, p.č. 76/1, p.č. 223/14, p.č.
468/6 a p.č. 245/10 v k.ú. Hrabůvka, dále p.č. 762/1 a p.č. 740/4 v k.ú. Výškovice u Ostravy, dále
p.č. 1005/17, p.č. 612/79, p.č. 995/12, p.č. 783/11, p.č. 654/18, p.č. 783/3, p.č. 654/32 a p.č.
654/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou vše ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřené
městskému obvodu Ostrava – Jih o výměře 60 x 1m2, společnosti AD-Net spol. s r.o., Opletalova
19/1441 110 00 Praha 1, IČO 26162695, za cenu 365/Kč/m2/rok, dle podmínek důvodové zprávy.

2445/51  
17

Pronájem částí pozemků v k.ú. Hrabůvka, Dubina u Ostravy a Výškovice u Ostravy, v blízkosti
radnice a nákupních center

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu částí pozemků p.p.č. 200/63 zahrada, p.p.č. 203/1 ostatní plocha-ostatní komunikace,
p.p.č. 215/13 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 223/14 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.p.č. 225/11
ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 391/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 391/22 ostatní plocha-zeleň, p.p.č.
462/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 468/6 ostatní plocha-ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, p.č.
101/33 ostatní plocha-ostatní komunikace v k.ú. Dubina u Ostravy, p.č. 762/1 ostatní plocha-
silnice, p.č. 793/281 ostatní plocha-zeleň, p.č. 793/284 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Výškovice
u Ostravy, za účelem umístění 35 ks reklamních odpadkových košů, o výměře 0,15 m2/1 ks, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 700 Kč/m2/rok bez DPH, pro firmu ŠMÍRA –
PRINT, s.r.o., IČ: 25368915, se sídlem Ostrava – Kunčičky, Bořivojova 650/48, PSČ 718 00

2446/51  
18

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova  - Horní

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 225/11, ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 37 m2, v k.ú.
Hrabůvka,  Edisonova – Horní, z toho  24 m2  za účelem provozu prodejny novin, časopisů a
smíšeného zboží za výši nájmu 430 Kč/m2/rok  a  13 m2 za užívání, provozování přístupového
chodníku, za výši nájmu  170 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,  Ing. S.
L., bytem Alejnikovova 1525/3, Ostrava – Zábřeh.

2447/51  
19

Pronájem pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek v majetku Statutárního města Ostrava, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Zábřeh nad Odrou pod stávající garáží v cizím vlastnictví na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok:

pozemek parc.č.st. 1681/2, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul.
Bastlova, panu E. B., bytem Nám. Gen. Svobody 2036/2, Ostrava-Zábřeh.
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2448/51  
20

Přechod práv a povinností k nájmu  části pozemku p.p.č. 434/14 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přechod práv a povinností  k nájmu části pozemku p.p.č.434/14 v k.ú. Hrabůvka , Oráčova 10,
 užívaného na základě nájemní smlouvy č. 2/a/014/344/04/Bie ze dne 13.5.2004 ve znění dodatků
č. 1 až 5,  z paní A. Š., bytem Ostrava - Hrabůvka, Oráčova 1, na paní K. P., bytem Ostrava -
Hrabůvka, Oráčova 4 v souladu se Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 23.5.2012

2449/51  
21

Smlouva o právu provést stavbu na pozemku  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek p.p.č. 654/36 ostatní plocha, jiná plocha v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem vybudování obratiště na ulici Bogorodského, pro
stavebníky 17 ks parkovacích stání na ul. Bogorodského

a

rozhodla

uzavřít se stavebníky 17 ks parkovacích stání na ul. Bogorodského, a to
T. D., bytem Bogorodského 8, Ostrava – Zábřeh   parkovací stání č. 6
M. D., bytem Bogorodského 8, Ostrava – Zábřeh   parkovací stání č. 7
M. M., bytem Bogorodského 8, Ostrava – Zábřeh   parkovací stání č. 8
L. M., bytem Bogorodského 8, Ostrava – Zábřeh   parkovací stání č. 9
P. N., bytem Bogorodského  8, Ostrava – Zábřeh         parkovací stání č. 10
M. K., bytem Bogorodského  10, Ostrava – Zábřeh   parkovací stání č. 11
P. Ch., bytem Bogorodského 12, Ostrava – Zábřeh   parkovací stání č. 12
A. M., bytem Bogorodského 10, Ostrava – Zábřeh   parkovací stání č. 13
R. O., bytem Bogorodského 10, Ostrava – Zábřeh   parkovací stání č. 14
P. K., bytem Bogorodského 12, Ostrava – Zábřeh     parkovací stání č. 15
M. Z., bytem Bogorodského 12, Ostrava – Zábřeh   parkovací stání č. 16
M. V., bytem Bogorodského 12, Ostrava – Zábřeh   parkovací stání č. 17
R. K., bytem Bogorodského  12, Ostrava – Zábřeh    parkovací stání č. 18
M. B., bytem Bogorodského 12, Ostrava – Zábřeh   parkovací stání č. 19
J. V., bytem Bogorodského 12, Ostrava – Zábřeh   parkovací stání č. 20
M. K., bytem Bogorodského 12, Ostrava – Zábřeh   parkovací stání č. 21
K. H., bytem Bogorodského 14, Ostrava – Zábřeh   parkovací stání č. 22,

smlouvu o právu provést stavbu  obratiště na ulici Bogorodského, za podmínky, že povrch obratiště
bude proveden v jiné povrchové úpravě než budou plochy parkovišť

a

souhlasí

s budoucím přijetím daru  - stavby obratiště na pozemku p.p.č. 654/36 ostatní plocha, jiná plocha v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského, od ivnestorů stavby

2450/51  
22

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú.
Hrabůvka, ul. Místecká

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek p.p.č. 793/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.
ú. Hrabůvka, ul. Místecká, ve vlastnictví statutárního města Ostrava – svěřené Městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem umístění potrubního vedení provozní vody DN 200 v rámci akce
„VÝSTAVBA GOLFOVÉ AKADEMIE A DRIVING RANGE, OSTRAVA – HRABŮVKA“  v délce cca  17 bm
pod povrchem dotčeného pozemku

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 793/1 ostatní plocha, jiná
plocha v k. ú. Hrabůvka, ul. Místecká, ve vlastnictví statutárního města Ostrava – svěřené
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Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem umístění stavby potrubního vedení provozní vody DN
200 v rámci akce „VÝSTAVBA GOLFOVÉ AKADEMIE A DRIVING RANGE, OSTRAVA – HRABŮVKA“   v
délce 17 bm pod povrchem dotčeného pozemku,  pro společnost VÍTKOVICE,  a.s., IČ: 451 93 070,
se sídlem Ostrava – Vítkovice, Ruská 2887/101, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše
a 500,- Kč bez DPH v ostatní ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání potrubního vedení provozní vody DN 200
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby potrubního
vedení provozní vody DN 200,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

2) ke stávající stavbě potrubního vedení provozní vody  v délce 7 bm pod povrchem dotčených
pozemků,  pro společnost VÍTKOVICE,  a.s., IČ: 451 93 070, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Ruská
2887/101, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a 500,- Kč bez DPH v ostatní ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem potrubního vedení provozní vody DN 200,
společností VÍTKOVICE,  a.s., IČ: 451 93 070, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Ruská 2887/101,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

2451/51  
23

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou,  ul. Kotlářova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním staveb kanalizační přípojky v délce 108 bm (stavba SO 06),
vodovodní přípojky v délce 50 bm (stavba SO 07.2), vodovodního řadu v délce 145 bm (stavba SO
07.1), přípojky centrálního zásobování teplem v délce 122 bm (stavba SO 08), přípojky NN v délce
277 bm (stavba SO 09),  přeložky podzemního optického vedení v délce 40 bm (stavba SO 14),
přípojky k SEK v délce 3 bm (stavba SO 10),  přeložky podzemního metalického vedení SEK v délce
38 bm (stavba SO 13.1) a přeložky podzemního optického vedení SEK v délce 34 bm (stavba SO
13.2) v rámci akce „Obytný dům Kotlářova“ umístěné pod povrchem pozemků st.p.č. 6515
zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih

a

rozhodla

A) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 783/6 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění staveb kanalizační přípojky v délce 108 bm (stavba SO
06) a vodovodní přípojky v délce 50 bm (stavba SO 07.2) v rámci akce „Obytný dům Kotlářova“
pro společnost KOTVA Invest s.r.o., IČ 27821111, se sídlem Ostrava - Přívoz, Oderská 768/50, za
úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

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

B) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 783/6 ostatní plocha,
zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby přípojky centrálního zásobování teplem
v délce 122 bm (stavba SO 08) v rámci akce „Obytný dům Kotlářova“ pro společnost Dalkia Česká
republika, a.s., IČ 45193410, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, za úplatu
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500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

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

C) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 783/6 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby přípojky NN v délce 277 bm (stavba SO 09) v
rámci akce „Obytný dům Kotlářova“, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za
úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání 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

D) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 783/6 ostatní plocha,
zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby přeložky podzemního optického vedení
v v délce 40 bm (stavba SO 14) v rámci akce „Obytný dům Kotlářova“ pro společnost PODA a.s.,
IČ 25816179, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, za úplatu 500,- Kč/bm
bez DPH v ostatní ploše a za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání přeložky podzemního optického vedení
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přeložky podzemního
optického vedení

E) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 783/6 ostatní plocha,
zeleň a st.p.č. 6515 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění
staveb přípojky k SEK v délce 3 bm (stavba SO 10), přeložky podzemního metalického vedení SEK
v délce 38 bm (stavba SO 13.1)  a přeložky podzemního optického vedení SEK v délce 34 bm
(stavba SO 13.2) v rámci akce „Obytný dům Kotlářova“ pro společnost Telefónica Czech Republic,
a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, za úplatu 500,- Kč/bm bez
DPH v ostatní ploše a za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání přípojky k SEK, přeložky podzemního metalického vedení SEK a přeložky
podzemního optického vedení SEK
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky k SEK, přeložky
podzemního metalického vedení SEK a přeložky podzemního optického vedení SEK

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem, a to

- s vlastníkem kanalizační přípojky  - společností KOTVA Invest s.r.o., IČ 27821111, se sídlem
Ostrava - Přívoz, Oderská 768/50
- s vlastníkem přípojky centrálního zásobování teplem - společností Dalkia Česká republika, a.s.,
IČ 45193410, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 3337/7
- s vlastníkem přípojky NN – společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8
- s vlastníkem přeložky podzemního optického vedení  - společností PODA a.s., IČ 25816179, se
sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 1168/102
- s vlastníkem přípojky k SEK, přeložky podzemního metalického vedení SEK a přeložky
podzemního optického vedení SEK  - společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se
sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého
návrhu a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou
řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS
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2452/51  
24

Stanovisko k pronájmu pozemku v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k návrhu pronájmu části pozemku ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
p.p.č. 329/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 110 m2, k.ú. Hrabůvka, za účelem
provozování prodejny – stánku s potravinami a přístupového chodníku

2453/51  
25

Stanovisko ke změně stavebního záměru v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní x V. Jiříkovského

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke změně stavebního záměru  objektu na pozemku p.p.č. 100/2 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 6054 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní x V. Jiříkovského, ve vlastnictví
Komanditní společnosti Orio, IČ 18051073, se sídlem Ostrava, Dubina, Horní 266/73, dle důvodové
zprávy

2454/51  
26

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

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 654/31 ostatní plocha, zeleň o výměře 7 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Čujkovova, paní B. F., IČ 67347517, bytem Na Lukách 16a, Ostrava – Stará Bělá,
dle Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/749/07 ze dne 6.6.2007, dohodou dnem 31.7.2012

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/31 ostatní plocha, zeleň o výměře 7 m2 v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání pozemku pod schodištěm, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

2455/51  
27

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemků parc.č. 244/1 ostatní plocha-silnice a parc.č. 265 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 96 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova, za účelem zřízení a
užívání 8 parkovacích stání, společnosti MERKOSTAV s.r.o., IČ: 25853325, se sídlem Halasova
520/3, 703 00 Ostrava - Vítkovice, dle smlouvy  č. 7/014/357/10/Dzi, dohodou dnem 15.7.2012,
dle důvodové zprávy

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemků parc.č. 244/1 ostatní plocha-silnice a parc.č. 265
ostatní plocha-jiná plocha o výměře 96 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova, za účelem
zřízení a užívání 8 parkovacích stání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2456/51  
28

Výpůjčka části pozemku v k.ú. v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit část pozemku parc.č. 1237/1 ostatní plocha-silnice o výměře 450 m2,  v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svornosti, ve vlastniství Statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih, Dopravnímu podniku města Ostravy a.s., IČ: 619 74 757, Poděbradova 494/2, 701 71
 Ostrava – Moravská Ostrava, za účelem úpravy nástupní zastávky v rámci akce „Tramvajová
zastávka Zábřeh se zvýšeným jízdním pásem“, na dobu realizace stavby
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2457/51  
29

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x 6,5
m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem vybudování balkonů k obytnému domu, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města

2458/51  
30

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 566/108 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 11 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem zřízení přístupu a příjezdu, na dobu neurčitou
 s tříměsíční výpovědní lhůtou

2459/51  
31

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 2416, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
2)    pozemek parc.č.st. 2578, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
3)    pozemek parc.č.st. 3653, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
4)    pozemek parc.č.st. 3743, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny.

2460/51  
32

Zveřejnění záměru na pronájem a následný prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Sologubova

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2
 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Sologubova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem vybudování balkonu k bytové jednotce

2461/51  
33

Pověření řízením p.o. MSOJ

Rada městského obvodu

pověřuje

s účinností od 12.07.2012 zastupováním funkce ředitele příspěvkové organizace Majetková správa
Ostrava-Jih, se sídlem Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 66739331  paní Ing. Dagmar
Bio Sounonovou

2462/51  
34

Instalace antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 51. schůze rady materiál č. 34, týkající se Instalace antény a technologického zařízení pro
provoz bezdrátové sítě internetu

2463/51  
35

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu
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rozhodla

o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- panu M. K. a paní J. K., za pronájem bytu na ul. Závoří 3021/21, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1 320
Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb a ve výši 1 400 Kč za náklady řízení,
- panu R. O., za pronájem bytu na ul. Volgogradská 2413/18, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1 149 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb a ve výši 1 140 Kč za náklady řízení,
- panu V. C., za pronájem bytu na ul. Markova 2947/4, Ostrava-Zábřeh, ve výši 9 048 Kč za
poplatek z prodlení a ve výši 1 320 Kč za náklady řízení,
- panu P. K., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, ve výši 10 256 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1 292,20 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 1 940 Kč,
- paní M. B., za pronájem bytu na ul. Mňukova 785/14, Ostrava-Zábřeh, ve výši 3 934 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1 512,10 Kč s příslušenstvím za fakturu za pořízení el. vařiče a
jeho instalaci a ve výši 1 720 Kč za náklady řízení,
- panu M. P. a paní E. P., za pronájem bytu na ul. Mňukova 785/14, Ostrava-Zábřeh, ve výši 9 818
Kč s příslušenstvím za nájemné a ve výši 3 060 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

2464/51  
36

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení

- paní V. S., za byt na ul. Svornosti 2320/16, Ostrava-Bělský Les, ve výši 100 %, tj. 3 427 Kč,
- paní A. Š., za byt na ul. Petruškova 2764/16, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100 %, tj. 6 643 Kč,
- paní M. J., za byt na ul. Markova 2947/16, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100 %, tj. 2 245 Kč,

neprominout poplatek z prodlení

- panu V. Z., za byt na ul. Jubilejní 624/92, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1 604 Kč,
- panu M. R., za byt na ul. Zlepšovatelů 568/38, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 8 353 Kč,
dle důvodové zprávy

2465/51  
37

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

M. Fialy 1, 1+3, standard, č. b. 21
S. J., F. Hajdy 2

Zlepšovatelů 22, 1+2, standard, č. b. 3  
D. V., Mitušova 7 a D. A., Mitušova 7

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

II.

1) o pronájmu bytu na dobu určitou za smluvní nájemné, dle důvodové zprávy  

Čujkovova 29 , 0+2, standard, č. b. 85
B. D., Provaznická 82

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 16
P. M., L. Hosáka 9

Jubilejní 15, 1+1, standard, č. b. 3  
K. A., V. Vlasákové 9 a K. P., V. Vlasákové 9

Výškovická 174, 0+1, standard, č. b. 55
R. J., Horní 3

Petruškova 16, 0+1, standard, č. b. 61
P. T., Proskovická 41 a P. A., V. Vlasákové 12
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V. Jiřikovského 31, 1+3, standard, č. b. 10
P. Z., Odborářská 8

Lumírova 7 , 0+1, standard, č. b. 32
P. K., Horní 3

P. Lumumby 12, 1+2, standard, č. b. 11
M. J., Čujkovova 29

rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením-smluvní nájemné
za m2 o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

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

M. J., Čujkovova 29, č. b. 93

III.

o pronájmu bytu na dobu určitou za stanovené nájemné, dle důvodové zprávy

Dr. Šavrdy 19, 0+1, standard, č. b. 1
J. M., Provodice 39, okr. Přerov

2466/51  
38

Pronájem části střechy na budově bývalé ZŠ na ulici Mjr. Nováka 34/1455 v Ostravě - Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části střechy budovy pavilonu A bývalé ZŠ na ulici Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava -
Hrabůvka, o výměře 12 m2, za účelem instalace světelného loga pro společnost Vyšší odborná
škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a Mateřská škola SOKRATES, s.r.o., se
sídlem Mjr. Nováka 34/1445, Ostrava - Hrabůvka, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
výše nájemného bude činit 1000,- Kč/měsíc bez DPH, dle důvodové zprávy

2467/51  
39

Pronájem nebytového prostoru,  souhlas s rozšířením účelu užívání v nebytovém prostoru v
objektu na ul. Horní v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část venkovního nebytového prostoru v II. NP objektu na ul. Horní 1492 v Ostravě-
Hrabůvce, o výměře 23 m2, nájemci - Institutu pro ženy o.s., se sídlem Lyskova 564, Krmelín, IČ:
22691006,  za cenu 200 Kč/m2/rok, za účelem zřízení venkovního posezení pro klienty a
návštěvníky coworkingového centra, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

souhlasí

s rozšířením účelu užívání nebytového prostoru v objektu na ul. Horní 1492 v Ostravě-Hrabůvce, o
zřízení recepce s výdejem nápojů a občerstvení pro klienty a návštěvníky coworkingového centra

zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu dodatku k nájemní smlouvě

2468/51  
40

Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. V. Košaře 3, O.-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytový prostor v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Václava Košaře 123/3 v Ostravě-Dubině, o
velikosti 16 m2 panu Miroslavu Dominovi, trvale bytem Václava Košaře 123/3, Ostrava-Dubina IČ:
14604060  za účelem provozování dílny pro drobné údržbářské práce, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 550,- Kč/m2/rok
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2469/51  
41

Souhlas s podnájmem nebytového prostoru u nájemce KIMEX NOVA s.r.o.

Rada městského obvodu

souhlasí

s podnájmem nebytových prostor  solárního, saunového a kadeřnického studia na ul. Horní
1492/55 v Ostravě-Hrabůvce, u nájemce KIMEX NOVA s.r.o. podnájemci - společnosti KANDAHÁR
s.r.o., se sídlem Praha-Smíchov, 14. října 1307/2, PSČ 150 00, IČ: 26782499 za účelem
provozování  solárního, saunového a kadeřnického studia s účinností od 01.08.2012, a to za
stejných podmínek, které má nájemce sjednány v nájemní smlouvě

2470/51  
42

Souhlas s rozšířením  změny účelu užívání a souhlas s podnájmem v nebytových prostorech v
objektu G-Centra, ul. Čujkovova 40a/3165  v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozšířením změny účelu užívání o provozovnu kosmetiky v nebytovém prostoru objektu G-Centra
v Ostravě-Zábřehu, které provede p. J. V., Mitrovická152/142, Ostrava-Stará Bělá, IČ: 68944314

souhlasí

aby nájemce  nebytových prostor v objektu G-Centra na ul. Čujkovova 40a/3165, Ostrava-Zábřeh,
pan J. V., Mitrovická152/142, Ostrava-Stará Bělá, IČ: 68944314,  přenechal do podnájmu
pronajatý nebytový prostor nebo jeho část třetím osobám uvedeným v důvodové zprávě, a to za
stejných podmínek a ke stejnému účelu, který má sjednaný v nájemní smlouvě.

2471/51  
43

Stavební úpravy pavilónu A v objektu Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

I.

s provedením zateplení severní a východní obvodové stěny pavilónu A v objektu na ul. Mjr. Nováka
34/1455. Ostrava-Hrabůvka, které provede nájemce společnost  Vyšší odborná škola, Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky a Mateřská škola SOKRATES, s.r.o. se sídlem Mjr. Nováka
34/1455, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 27731073 vlastním nákladem v rozsahu a za podmínek
stanovených ve smlouvě o realizaci technického zhodnocení nebytových prostor

II.

s uzavřením smlouvy o realizaci technického zhodnocení nebytových prostor s úpravou s nájemcem
společností Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a Mateřská
škola SOKRATES, s.r.o. se sídlem Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 27731073, jejímž
předmětem bude technické zhodnocení pavilónu A objektu na ul. Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava-
Hrabůvka

zmocňuje

starostu k podpisu smlouvy o realizaci technického zhodnocení nebytových prostor

2472/51  
44

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

Rada městského obvodu

schvaluje

vzorové znění smluv k nájmům bytů ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených
Městskému obvodu Ostrava-Jih vč. tzv. doložek o zvýšení nájemného na pronájem bytů s účinností
od 01.08.2012 dle důvodové zprávy

2473/51  
45

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou - 12 měsíců, dle dlůvodové zprávy

Z. I., Horymírova 4, č. b. 51
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2474/51  
46

Výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy, zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu dohodou,
pronájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o podání výpovědi ze společného nájmu (nájmu) bytu podle ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského
zákoníku na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

1) Y. D.

V. B. a V. D., Čujkovova 23, č. b. 67
B. L. a B. G., Volgogradská 26, č. b. 12
M. J., Tylova 4, č. b. 5

2) JUDr. J. J.

G. H., V. Vlasákové 4, č. b. 7

II.
o zaslání výstrahy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 711 odst. 2 písm. a)
občanského zákoníku na základě pověření daném starostou MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem
Sibinským Y.D., dle důvodové zprávy

F. M., Jugoslávská 26, č. b. 58

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

F. F., Volgogradská 20 a F. P., Volgogradská 20, č. b. 9

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

1) JUDr. J. J.

K. A., V. Vlasákové 4, č. b. 8
Š. Z., V. Vlasákové 17, č. b. 22
G. L., B. Václavka 21, č. b. 8

2) Y. D.

Š. R., Volgogradská 72, č. b. 8
Š. J., Pavlovova 67, č. b. 3

3) JUDr. M. K.

F. J., Jubilejní 29, č. b. 2
S. I., F. Formana 47, č. b. 13

V.
1) o pronájmu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

Dr. Šavrdy 17, 0+1, standard, č. b. 9
Ch. M., Jubilejní 30

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

Ch. M., Jubilejní 30, č. b. 2

2475/51  
48

Změna účelu užívání nebytového prostoru v objektu ZŠ Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1,
příspěvková organizace

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu účelu užívání pavilonu UV 11-A a pavilonu ŠM-1 Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu
č.p. 2948, č. or. 1, na pozemku parc. č. st. 4591 v k. ú.  Zábřeh nad Odrou na nebytové prostory z
důvodu zabezpečení výkonu působnosti odboru vnitřních věcí ÚMOb Ostrava-Jih

rozhodla

v souladu s čl.  8 odst. 3 OZV města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, v platném znění,
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vyčlenit nebytové prostory  -  pavilon UV 11-A a pavilon ŠM-1 Základní školy Ostrava-Zábřeh, V
Zálomu, č.p. 2948, č. or. 1, na pozemku parc. č. st. 4591 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, k zabezpečení
výkonu své působnosti, a to ke zřízení pracoviště odboru vnitřních věcí ÚMOb Ostrava-Jih, pavilon
UV 11-A  - pro pracovníky "Centrální spisovny ÚMOb Ostrava-Jih ", pavilon ŠM-1 - pro přípravu a
expedici spisového materiálu, organizaci a přípravu voleb a konání voleb a spojovacího krku K2Z-A
 - schodiště a sociální zázemí

2476/51  
49

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu bývalé ZŠ Ostrava-Zábřeh V
Zálomu 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem budoucích nebytových prostor

- dvoupodlažní pavilon UO-21 o celkové výměře 1 363,35 m2
- dvoupodlažní spojovací krk K1-A13 se schodištěm a sociálním zázemím o celkové výměře 292,22
m2
- dvoupodlažní pavilon S1-Z kuchyně s jídelnou a skladovacími prostory o celkové výměře 657,76
m2
- dvoupodlažní krk KA-A   se schodištěm a sociálním zázemím o celkové výměře 282,46 m2

v objektu Základní školy v Ostravě-Zábřehu na ulici V Zálomu 1, příspěvkové organizace,  za
účelem využití v oblasti školství a vzdělávání, kultury, volného času a sportu, bez určení minimální
výše nájemného, s možností pronájmu od 01.08.2012, dle důvodové zprávy

2477/51  
50

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Mjr. Nováka v Ostravě -
Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v objektu bývalé školy na ulici Mjr. Nováka
34/1455 v Ostravě - Hrabůvce, vrátnice o výměře 7,29 m2 a vstupního vestibulu o výměře 75,69
m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání nebytových prostor jako
vrátnice a vstupního vestibulu, za nájemné ve výši 134,50 Kč/m2/rok

2478/51  
51

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost pana J. Š., bytem Edisonova 382/25, Ostrava-Hrabůvka, o prominutí poplatku z prodlení za
pozdní úhradu nájemného a služeb s nájmem spojených z bytu na ul. Edisonova 382/25, Ostrava-
Hrabůvka

a souhlasí

s upraveným návrhem odpovědi dle Přílohy č. 2

2479/51  
52

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
M. T.
Vlasty Vlasákové 15, Ostrava-Bělský Les

D. T.
Čujkovova 23, Ostrava-Zábřeh

2)
L. N.
Břenkova 7, Ostrava-Zábřeh

M. A.
Horymírova 120, Ostrava-Zábřeh
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3)
M. S.
Výškovická 174, Ostrava-Výškovice, č. b. 73

P. S.
Výškovická 174, Ostrava-Výškovice, č. b. 32

4)
J. K.
Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh

R. M.
Vlasty Vlasákové 21, Ostrava-Bělský Les

5)
D. K.
Volgogradská 20, Ostrava-Zábřeh

P. N.
Dolní 86, Ostrava-Zábřeh

2480/51  
53

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

Jubilejní 45, 1+4, standard, č. b. 3
M. O., Jubilejní 45, Ostrava-Hrabůvka

Volgogradská 165, 1+3, standard, č. b. 1
M. H. a E. H., Volgogradská 165, Ostrava-Zábřeh

2481/51  
54

Převod majetku

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s převodem majetku Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih v celkové
hodnotě Kč 358,30

2) s převodem majetku ze Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36,
příspěvkové organizace na Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka,  Mitušova 16,
příspěvkovou organizaci v celkové hodnotě Kč 3.892,80

3) s převodem majetku ze Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové organizace
Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 8.490,00

4) s převodem skladu potravin ze Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové
organizace na Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkovou
organizaci v celkové hodnotě Kč 3.026,72 dle důvodové zprávy

2482/51  
55P

Stavební úpravy podchodu „Venuše“ - dodatek č. 2

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/028/2011 na
realizaci veřejné zakázky VZ 62.11 k provedení stavebních prací pro stavbu Stavební úpravy
podchodu „Venuše“, kterým se zvyšuje cena díla o 714.385,16 Kč bez DPH, se zhotovitelem
EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, doručovací adresa: EUROVIA
CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Starobělská 3040/56, 704 16 Ostrava –
Zábřeh

rozhodla

rozhodla na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.
4/034/028/2011 na realizaci veřejné zakázky VZ 62.11 k provedení stavebních prací pro stavbu
Stavební úpravy podchodu „Venuše“, ke změně lhůty realizace z 34 týdnů na 36 týdnů
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ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

zpracovat návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/028/2011 a tento předložit odboru
právnímu ke kontrole

Termín: 20. 07. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

zkontrolovat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/028/2011 a tento předložit k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 25. 07. 2012

2483/51  
56P

Přehled o VZ od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. čtvrtl.2012 ZŠ a
MŠ, p.o., oddělení organizačního, odboru dopravy a komunál. služeb a za I. a II. čtvrtl. 2012
oddělení školství a kultury

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za I. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8,
příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2012 oddělení organizačního úřadu,
- za I. čtvrtletí roku 2012 odboru dopravy a komunálních služeb úřadu,
- za I. a II. čtvrtletí roku 2012 oddělení školství a kultury úřadu,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění

2484/51  
57P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách  „Výměna oken a oprava meziokenních vložek na  objektu Lužická 4,
Ostrava-Výškovice“

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazečů:
Profi stavební s.r.o. , Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 545/140, PSČ 702 00, IČ 65140559
MEROPS s.r.o. , Český Těšín, ul. Strojnická 374, PSČ 735 62,  IČ 25394282  
z důvodu uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého
zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku „Výměna
oken a oprava meziokenních vložek na  objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice“ VZ 19.12 na
provedení stavebních prací  a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
Sdružení DPT-Grajciar-Lužická 4, sestávající z  DEC-PLAST Trade s.r.o. se sídlem Příbor, Místecká
286, PSČ 742 58, IČ 26874130  a  Peter Grajciar  s místem podnikání Orlová, Lutyně, Na
Stuchlíkovci 695, IČ 73145394 za nabídkovou cenu:
3 567 297 Kč bez DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. se sídlem  Ostrava -
Svinov, Kolofíkova 816/28, PSČ 721 00, IČ 27810984, za nabídkovou cenu:
4 191 563 Kč bez DPH

jako třetím v pořadí s uchazečem RODOKOV 91 s.r.o.  se sídlem  Ostrava - Mariánské Hory,
Novoveská 101, PSČ 709 00, IČ 28436024, za nabídkovou cenu:
4 688 424 Kč bez  DPH

ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
„Výměna oken a oprava meziokenních vložek na objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice“

Termín: 15. 08. 2012
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Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
„Výměna oken a oprava meziokenních vložek na objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice“

Termín: 20. 08. 2012

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ19.12

Termín: 31. 08. 2012

2485/51  
58P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - Výměna oken bytového domu Mňukova 24/3022,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- EKOFAS spol. s r.o., se sídlem Tavičská 7/226, 703 00  Ostrava-Vítkovice, IČ: 60321661,
z důvodu uvedeného v důvodové zprávě tohoto přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého
zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 35.12
na provedení stavebních prací  "Výměna oken bytového domu Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh"
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Window Holding, a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, korespond. adresa FUTURAMA
BUSINESS PARK, Sokolovská 651/136a, 186 00  Praha 8, IČ: 28436024, za nabídkovou cenu:

Kč 1.995.782,39 bez DPH, tj. Kč 2.275.191,92 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem DEC-PLAST Trade s.r.o., se sídlem Místecká 286, 742 58
Příbor, IČ: 26874130, za nabídkovou cenu:

Kč 2.140.559,85 bez DPH, tj. Kč 2.440.238,23 vč. DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Stavby-Okna-Doležal, s.r.o., se sídlem Podlesní 1827, 735 41
 Petřvald u Karviné, IČ: 26830272, za nabídkovou cenu:

Kč 2.200.295,34 bez DPH, tj. Kč 2.508.336,74 vč. DPH

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 35.12

Termín: 30. 09. 2012

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Výměna oken bytového domu Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh"

Termín: 10. 08. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Výměna oken bytového domu Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 17. 08. 2012

2486/51  
59P

Zpráva komise  ( § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) - projektu  "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa,
Edisonova 19"

Rada městského obvodu
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rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 38.12 k provedení projektu "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.
etapa, Edisonova 19" " o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

s vybraným uchazečem  Ing. arch. Pavel Sedlecký s místem podnikání  Ostrava - Ostrava-Jih,
Hrabůvka, Jubilejní 280/21, PSČ 700 30, IČ   14579405 za nabídkovou cenu:
195 000 Kč  bez DPH
234 800 Kč vč. DPH/10 týdnů

jako druhým v pořadí s uchazečem  PPS Kania s. r.o se sídlem  Ostrava - Muglinov, Olešní 583/9,
PSČ 712 00, IČ 26821940  za nabídkovou cenu:
195 000 Kč  bez DPH
234 800 Kč vč. DPH/ 12 týdnů

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení projektu
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 19"

Termín: 23. 07. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení projektu "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 19"
a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 30. 07. 2012

2487/51  
60P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) - „RS Skalice Kamenec, vybudování sociálního zázemí“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 40.12 „RS Skalice Kamenec, vybudování sociálního zázemí“ o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

s vybraným uchazečem BESKYDGROUP s.r.o. se sídlem  Frýdek-Místek, Na Poříčí 2050,
PSČ 738 01, IČ 286 14 321, za nabídkovou cenu:
1 764 220 Kč bez DPH

a

jako druhým v pořadí s uchazečem KROLSTAV BESKYD s.r.o. se sídlem  Staré Město, Jamnická 37,
PSČ 738 01, IČ 268 00 527, za nabídkovou cenu: 1 994 093 Kč bez DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 40.12  „RS Skalice
Kamenec, vybudování sociálního zázemí“

Termín: 23. 07. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu  „RS
Skalice Kamenec, vybudování sociálního zázemí“  a předat jej k podpisu starostovi městského
obvodu

Termín: 30. 07. 2012

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony  spojené  s veřejnou zakázkou VZ 40.12  „RS Skalice Kamenec,
vybudování sociálního zázemí“

Termín: 10. 08. 2012
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2488/51  
61P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Výměna oken bytového domu Čujkovova 31/1719,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 36.12 "Výměna oken bytového domu Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh" 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 989.872,00 bez DPH,
tj. Kč 1.128.454,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken bytového domu
Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh"

Termín: 27. 07. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Výměna oken bytového domu Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 03. 08. 2012

2489/51  
62P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče STAPAS GROUP s.r.o., se sídlem Vratimovská 142/131, 707 02  Ostrava-
Kunčice, IČ: 25875353, z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 37.12 "Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Stavby-Okna-Doležal, s.r.o., se sídlem Podlesní 1827, 735 41  Petřvald u
Karviné, IČ: 26830272, za nabídkovou cenu:
Kč 1.058.888,50 bez DPH,
tj. Kč 1.270.666,20 vč. DPH

ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken na ZŠ F.
Formana 45, Ostrava-Dubina"

Termín: 27. 07. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina" a předat jej k podpisu starostovi městského
obvodu

Termín: 03. 08. 2012

2490/51  
63P

Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ ( § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) Koncepce statické dopravy v Městském obvodu
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu
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rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce VZ 47.12 Koncepce statické
dopravy v Městském obvodu Ostrava-Jih dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 47.12  Koncepce statické dopravy v Městském obvodu
Ostrava-Jih v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění 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

jmenuje

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

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

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 47.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 30. 11. 2012

2491/51  
64P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - Rekonstrukce podchodu ul. Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého
zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 44.12
na provedení stavebních prací  "Rekonstrukce podchodu ul. Výškovická" 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 4.468.689,00 bez DPH, tj. Kč 5.362.427,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 44.12

Termín: 30. 11. 2012

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce podchodu ul. Výškovická"

Termín: 07. 09. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce podchodu ul. Výškovická" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu
Ostrava-Jih

Termín: 14. 09. 2012
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2492/51  
OR

Udělení výjimky ze "Zásad pro zadávání veřejných zakázek..."

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze „Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů“,  v platném znění pro odbor dopravy a
komunálních služeb za účelem uzavření smlouvy s  firmou Ostravské komunikace, a. s. na
výstavbu přechodu pro chodce na ul. U Hrůbků x Jandova
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