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Přehled usnesení 53. schůze Rady městského obvodu, ze dne 23. 8. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2572/53 1. Zpráva o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k  30.6.2012 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2573/53 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2574/53 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2575/53 4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2576/53 5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2577/53 6. Rozšíření účelu použití a návrh rozpočtového opatření č. 5 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2578/53 7. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2579/53 8. Návrh rozpočtového opatření č. 7 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2580/53 9. Návrh rozpočtového opatření č. 8 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2581/53 10. Návrh rozpočtového opatření č. 9 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2582/53 11. Návrh rozpočtového opatření č. 10 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2583/53 12. Návrh rozpočtového opatření č. 11 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2584/53 13. Návrh rozpočtového opatření č.12 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2585/53 14. Návrh rozpočtového opatření č. 13 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2586/53 15. Návrh rozpočtového opatření č. 14 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2587/53 16. Návrh rozpočtového opatření č. 15 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2588/53 17. Aktualizace pojistné smlouvy č. 0012399701 s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2589/53 18. Podpora vzniku nové pobočky Střediska volného času Ostrava-Zábřeh v budově ZŠ V Zálomu - poskytnutí
veřejné finanční podpory, účelové dotace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2590/53 19. Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2591/53 20. Výjimka z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2592/53 21. Změna odpisových plánů na rok 2012 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2593/53 22. Změna složení rozborové komise (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2594/53 23. Žádost o mimořádný finanční příspěvek od společnosti RENARKON, o.p.s. (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2595/53 24. Příspěvek z rozpočtu SFDI na realizaci akce „Údržba povrchu cyklostezky C9 – trasa A, ul. Proskovická“ (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2596/53 25. Smlouva o servisní službě (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2597/53 26. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2598/53 27. Schválení zájemce o uzavření zprostředkovatelské smlouvy na služby snoubencům - Vítězslav Jiříček (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

2599/53 28. Pronájem volného místa v krytém stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2600/53 29. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2601/53 30. Úprava Zřizovací listiny MSOJ (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2602/53 31. Prodej  části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2603/53 32. Prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská - doplnění usnesení (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2604/53 33. Prodej pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2605/53 34. Pronájem  pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2606/53 35. Pronájem částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ulice Husarova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2607/53 36. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2608/53 37. Pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2609/53 38. Pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.  Mitušova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2610/53 39. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2611/53 40. Snížení nájemného za parkovací stání, ul. Zlepšovatelů, k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2612/53 41. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Plzeňská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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2613/53 42. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka, lokalita U Nové školy 83-Tlapákova 5 (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2614/53 43. Stanovisko  k pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2615/53 44. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J.  Maluchy
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2616/53 45. Ukončení pronájmu a Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2617/53 46. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2618/53 47. Ukončení pronájmu části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice A. Poledníka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2619/53 48. Ukončení pronájmu části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice J.  Maluchy (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2620/53 49. Ukončení pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2621/53 50. Úprava smluv o nájmu nemovitosti v  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2622/53 51. Změna vyvolávací ceny u prodeje bytových jednotek s podílem na zast. pozemcích
na ul. A. Gavlase 6, Závoří 21 a Krestova 21 formou veřejné dobrovolné dražby (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2623/53 52. Zrušení usnesení a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek
v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. Markova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2624/53 53. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2625/53 54. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2626/53 55. Odpis nedobytné pohledávky (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2627/53 56. Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2628/53 57. Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2629/53 58. Plnění plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2012 k datu 30.06.2012 (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2630/53 59. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2631/53 60. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2632/53 61. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2633/53 62. Pronájem bytu výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2634/53 63. Pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Mjr. Nováka v Ostravě - Hrabůvce (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2635/53 64. Udělení souhlasu s umístěním místa podnikání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2636/53 65. Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2637/53 66. Ukončení pronájmu nebytových prostor  v budově na ulici U Výtopny č.p. 3164 v Ostravě-Zábřehu  dohodou
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2638/53 67. Úprava plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2012 dle jednotlivých správců DaBF (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2639/53 68. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím (po uplynutí) sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2640/53 69. Uzavření smlouvy o ubytování, podání výpovědi, zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu dohodou (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

2641/53 70. Uzavření splátkového kalendáře (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2642/53 71. Výměna oken vč. meziokenních vložek v objektu č.p. 2633 ul. Volgogradská 2, Ostrava - Zábřeh (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2643/53 72. Započtení vynaložených nákladů za provedené stavební práce spojené se změnou účelu užívání pronajatého
nebytového prostoru na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2644/53 73. Zřízení věcných břemen v obytných domech  v majetku Statutárního města Ostravy - Městského obvodu
Ostrava-Jih (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2645/53 74. Zveřejnění záměru na pronájem (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2646/53 75. Zveřejnění záměru na pronájem části zábradlí ochozu v 1. NP u objektu na ul. Horní 1492 v Ostravě -
Hrabůvce (Ing. Radim Lauko, místostarosta)
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2647/53 76. Zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Mjr. Nováka v Ostravě-Hrabůvce
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2648/53 77. Zveřejnění záměrů na výpůjčku částí nebytových prostor v DPS na ul. Odborářská 72, O.-Hrabůvka (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2649/53 78. Žádost o zastavení výkonu pravomocného rozhodnutí soudu exekučním vyklizením bytu a žádost o uzavření
smlouvy k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2650/53 79. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2651/53 80. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2652/53 81. Pronájem nebytových prostor v objektu bývalé ZŠ Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1 (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2653/53 82. Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

2654/53 83. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 7. zasedání, konaného dne 15. 9.
2011,
do 11. zasedání, konaného dne 14. 6. 2012 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2655/53 84. Podnět Ing. Petra Ociska (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2656/53 86P. Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 z.č. 137/2006 Sb., o VZ, v platn. znění, a odd.A části II. Zásad) -
Zajištění výuky cizích jazyků (anglick. a německ.) a znakové řeči II. stupně pro zaměstnance Statutár.
města Ostravy, zařazené do ÚMOb O.-Jih (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

2657/53 88P. Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce domu Jubilejní 13-15-17 a Jubilejní
16, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2658/53 89P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a
oddílu B části II. Zásad) - "Údržba cyklostezky C 9 – trasa A, ul. Proskovická“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2659/53 90P. Předběžné oznámení  ( dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III.
Zásad) - "Novostavba objektu pro nájemní bydlení v městském obvodu Ostrava-Jih" (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2660/53 91P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II. čtvrtl.
2012 odboru investičního, za II. a III. čtvrtl. 2012 ZŠ a MŠ, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

2661/53 92P. Varianty - připadnutí, nepřipadnutí jistoty, výběr nejvhodnější nabídky(otevřené řízení dle § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Komplexní zateplení domu, vč. výměny oken M.
Fialy 1 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2662/53 93P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, dům
Edisonova 25 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2663/53 94P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Zateplení domu Jugoslávská 20, včetně opravy lodžií (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2664/53 95P. 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) - Oprava komunikace Břustkova, O.-Výškovice (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2665/53 96P. Zrušení  VZ  ( dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu B části III. Zásad) -
„Výměna oken a oprava meziokenních vložek na objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice“ (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2666/53 97P. Veřejná zakázka "EKOTERMO - Ostrava Jih" dodatek č. 3 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2667/53 98. Dohoda o narovnání (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

nepřijato 85P. Přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

nepřijato 87P. Demolice spojovacího krčku ul. 29. dubna 33/259, Ostrava-Výškovice (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2572/53  
1

Zpráva o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k  30.6.2012

Rada městského obvodu

projednala

Zprávu o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2012

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih vzít Zprávu o plnění rozpočtu
m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2012 na vědomí
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2573/53  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5152 o 225 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5157 o 40 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6409, pol. 5909 o 265 tis. Kč

2574/53  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ a MŠ Horymírova, tj. navýšení o 946 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 142 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 804 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 381 o 142 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 381 o 804 tis. Kč

2575/53  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2011)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8,§ 3412, pol. 6121, UZ 11 o 342 tis. Kč

2576/53  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5339 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5223 o 5 tis.Kč

2577/53  
6

Rozšíření účelu použití a návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

1) rozšíření účelu použití finančních prostředků na dofinancování akce
   vybavení   zahrady  MŠ Mjr. Nováka  a  na financování  oprav   střech
  a výměny oken školských zařízení dle důvodové zprávy

2) rozpočtové opatření, kterým se
    - snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171, UZ 11 o 321 tis. Kč
    - zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5137, UZ 11 o 199 tis. Kč
    - zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5169, UZ 11 o 88 tis. Kč
    - zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111. pol. 6122, UZ 11 o 34 tis. Kč

2578/53  
7

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazných ukazatelů dle důvodové zprávy, tj navýšení o 206 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
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  - zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3xxx, pol. 2322 o 218 tis. Kč
  - zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3xxx, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 206 tis. Kč
  - zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 12 tis. Kč

2579/53  
8

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 59 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2011)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6409, pol. 5909, UZ 11 o 59 tis. Kč

2580/53  
9

Návrh rozpočtového opatření č. 8

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšují převody z vlastních fondů HČ ORJ 6, pol. 4131 o 21 848 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5331 o 1 147 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5341 o 20 701 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

2581/53  
10

Návrh rozpočtového opatření č. 9

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2011)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5331, UZ 11 o 30 tis. Kč

2582/53  
11

Návrh rozpočtového opatření č. 10

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 382 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121 o 382 tis. Kč

2583/53  
12

Návrh rozpočtového opatření č. 11

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Provaznická, tj. navýšení o 1 916 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o  287 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o  1 629 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 366 o 287 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 366 o 1 629 tis. Kč

2584/53  
13

Návrh rozpočtového opatření č.12

Rada městského obvodu

schvaluje

6



rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1036 o 3 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121 o 3 tis. Kč

2585/53  
14

Návrh rozpočtového opatření č. 13

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 000 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r.2011)

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 11 o 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, UZ 11 o 500 tis. Kč

2586/53  
15

Návrh rozpočtového opatření č. 14

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 401 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r.2011)

- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171, UZ  11 o 1 401 tis. Kč

2587/53  
16

Návrh rozpočtového opatření č. 15

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšují kapitálové příjmy ORJ 12, § 3639, pol. 3112 o 35 000 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121 o 600 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121 o 200 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122 o 600 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 2 700 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 3 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5171 o 600 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 5171 o 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 5169 o 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 6121 o 150 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3421, pol. 5171 o 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 2 480 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5169 o 220 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121 o 750 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 1 250 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 8 047 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5137 o 350 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5169 o 115 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5171 o 250 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 900 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 1 300 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5909 o 8 750 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5909 o 1 538 tis. Kč (rozpočtová rezerva)

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

2588/53  
17

Aktualizace pojistné smlouvy č. 0012399701 s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.

Rada městského obvodu
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rozhodla

na základě důvodové zprávy o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 0012399701 na pojištění
majetku Statutárního města Ostravy, svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih,

zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku č. 4 k pojistné
smlouvě č. 0012399701,

ukládá

Ing. Jarmile Rennerové, vedoucí odboru financí a rozpočtu připravit návrh dodatku č. 4 s Českou
podnikatelskou pojišťovnou, a.s.,

ukládá

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního prověřit návrh dodatku č. 4 s Českou podnikatelskou
pojišťovnou, a.s. a předložit jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih.

2589/53  
18

Podpora vzniku nové pobočky Střediska volného času Ostrava-Zábřeh v budově ZŠ V Zálomu -
poskytnutí veřejné finanční podpory, účelové dotace

Rada městského obvodu

souhlasí

s poskytnutím veřejné finanční podpory - účelové dotace Středisku volného času,  Ostrava-Zábřeh,
příspěvkové organizaci se sídlem Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, IČ 75080516 v celkové výši 1
mil.Kč , s účelem použití na částečné krytí mzdových nákladů včetně odvodů zaměstnanců
Středska volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, pobočky V Zálomu 1, Ostrava-
Zábřeh, a to poskytnutím postupným:

1. splátka v roce 2012 ve výši 180 tis.Kč
2. splátka v roce 2013 ve výši 540 tis.Kč
3.splátka v roce 2014 ve výši 280 tis.Kč

souhlasí

s  použitím znaku Městského obvodu Ostrava-Jih příjemcem veřejné finanční podpory - účelové
dotace za účelem propagace realizace podpořené činnosti

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory -
účelové dotace Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci se sídlem
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, IČ 75080516 v celkové výši 1 mil.Kč , s účelem použití na částečné
krytí mzdových nákladů včetně odvodů zaměstnanců Středska volného času, Ostrava-Zábřeh,
příspěvkové organizace, pobočky V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh, a to poskytnutím postupným:

1. splátka v roce 2012 ve výši 180 tis.Kč
2. splátka v roce 2013 ve výši 540 tis.Kč
3.splátka v roce 2014 ve výši 280 tis.Kč

2590/53  
19

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Kulturní zařízení Ostrava-Jih příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 60 000,- Kč od společnosti ArcelorMittal a. s. na realizaci 5. ročníku "Řemeslo
má zlaté dno" konané v lednu 2013.

2591/53  
20

Výjimka z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje
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povolení výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih

2592/53  
21

Změna odpisových plánů na rok 2012 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2012
Mateřské škole  Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci
Mateřské škole Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizaci
Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci dle
důvodové zprávy

2593/53  
22

Změna složení rozborové komise

Rada městského obvodu

jmenuje

Ing. Jana Dohnala členem rozborové komise pro příspěvkové organizace ve školství a kultuře

schvaluje

složení rozborové komise pro školství a kulturu dle důvodové zprávy.

2594/53  
23

Žádost o mimořádný finanční příspěvek od společnosti RENARKON, o.p.s.

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s poskytnutím mimořádného finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč společnosti RENARKON,
o.p.s. se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava, IČ: 25380443 dle
důvodové zprávy

2595/53  
24

Příspěvek z rozpočtu SFDI na realizaci akce „Údržba povrchu cyklostezky C9 – trasa A, ul.
Proskovická“

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci referátu ekonomického rozvoje o poskytnutí finančního příspěvku Státním fondem
dopravní infrastruktury ve výši 773 tis. Kč na realizaci akce „Údržba povrchu cyklostezky C9 – trasa
A, ul. Proskovická“

rozhodla

o zřízení bankovního účtu za účelem uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení u banky Česká národní
banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ: 48136450

zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih k úkonům nezbytným k otevření účtu uvedeného v bodě 2)
tohoto usnesení

2596/53  
25

Smlouva o servisní službě

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít smlouvu o servisní službě s poskytovatelem Ostravskými komunikacemi, a.s., se sídlem
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Účelem smlouvy je zabezpečení provozu a
běžné údržby dočasné stavby "Výstavba SSZ přechodu č. 3114 - U Hrůbků x Jandova" na
pozemcích p.p.č. 42/11, 42/12, 1005/9 v k.ú. Zábřeh nad Odrou na období od uvedení světelného
signalizačního zařízení do provozu do doby nabytí vlastnického práva z předmětu smlouvy ve
prospěch Statutárního města Ostravy.
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2597/53  
26

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V. pravidla pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy
v účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 2 v celkové výši: 258
219,91 Kč

I/  DDHM ORG 223                                        226 490,31 Kč
II/ DDHM ORG 226                                            2 500,00 Kč
III/DDHM do 3000,- ORG 223                        28 969,60 Kč
IV/DDHM do 3000,- ORG 226                              260,00 Kč

ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.

2598/53  
27

Schválení zájemce o uzavření zprostředkovatelské smlouvy na služby snoubencům - Vítězslav
Jiříček

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu na služby snoubencům se zájemcem: Vítězslav Jiříček,
Aloise Gavlase 33/4, Ostrava-Dubina viz. důvodová zpráva

zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy.

2599/53  
28

Pronájem volného místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo pro jednostopé vozidlo v krytém stání v PO 42, box 28/1, PP na ul.
B. Václavka panu  M. R. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem
400,- Kč měsíčně vč. DPH.

2600/53  
29

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 50, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. K.l,
- PO 33, box č. 54, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. L., dle důvodové
zprávy

rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 32, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan M. P.,
- PO 32, box č. 48, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní R. B., dle
důvodové zprávy.

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

2601/53  
30

Úprava Zřizovací listiny MSOJ

Rada městského obvodu

bere na vědomí

10



úpravu Zřizovací listiny Majetkové správy Ostrava - Jih

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih ke schválení dle předložené důvodové zprávy

2602/53  
31

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem části pozemku p.p.č. 348/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 269 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřenou městskému obvodu Ostrava – Jih  (
nově odděleno  dle geometrického plánu jako pozemek p.p.č.348/14, ostatní plocha, zeleň o
výměře 269 m2)   za účelem užívání zahrady, za kupní cenu 890,- Kč/ m2, za podmínky úhrady
nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1500,- Kč, úhrady poplatků za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1000 Kč a za úhradu nákladu za vypracování
geometrického plánu ve výši Kč 5520,- Kč.

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu části pozemku v k.ú. Hrabůvka

2603/53  
32

Prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská - doplnění usnesení

Rada městského obvodu

doplňuje

své usnesení č. 2268/47 ze dne  24.5.2012, kterým souhlasila s prodejem pozemku st.p.č. 6558
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 a  části pozemku p.p.č. 1441/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 340 m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  odděleného geometrickým plánem č.
2788-68/2011  a nově označeného jako p.p.č. 1441/4 ostatní plocha, jiná plocha, do vlastnictví
společnosti KIMEX, s.r.o., IČ: 00560936, se sídlem Paskov, Mitrovická č. 37, za celkovou kupní
cenu  ve výši  395.000,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku ve výši 1000,- Kč a nákladů
za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.500,- Kč

o stanovení smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč pro případ výstavby nebo rozšíření stávající
občanské vybavenosti restauračním zařízením umístěným na pozemek p.p.č. 1441/1ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to na dobu 10 let ode dne nabytí předmětného
pozemku

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčených pozemků

2604/53  
33

Prodej pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem  části pozemku p.p.č. 101/21 ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleném
geometrickým plánem č. 365-323/2011 ze dne 17.01.2012 a nově označeném jako  p.p.č. 101/77
ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 2 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy,  , do vlastnictví
společnosti HVB Leasing Czech Republic s.r.o., IČ 62917188, se sídlem Praha 5, Smíchov, Radlická
14/3201, za kupní cenu ve výši  2.600,- Kč,  za podmínky úhrady správního poplatku  ve výši
1.000,- Kč

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčeného pozemku

2605/53  
34

Pronájem  pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova

Rada městského obvodu

rozhodla
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pronajmout  části pozemku p.p.č. 458/38 zahrada, ZPF a pozemek p.p.č. 458/39 zahrada,  ZPF v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava se svěřením
Městskému obvodu Ostrava - Jih takto:  

a)  panu O. T., bytem Krokova 747/10, Ostrava - Zábřeh,  část o  výměře 96 m2 (zahrádka č. 6)
b)  panu Z. R., bytem Krokova 746/8, Ostrava - Zábřeh, část o výměře 91 m2 (zahrádka č. 8)
c)  paní J. H., bytem Krokova 747/10, Ostrava - Zábřeh,  pozemek o výměře 139 m2 (zahrádka č.
10)

za účelem užívání zahrádky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2,  na dobu neurčitou  s roční
výpovědní lhůtou

2606/53  
35

Pronájem částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ulice Husarova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemků parc.č. 244/1 ostatní plocha - silnice a parc.č. 265 ostatní plocha – jiná
plocha o výměře 96 m2 (4 x 24 m2) v  k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání 8
ks parkovacích stání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 170 Kč/m2/rok,
společnosti  BEKOTEX, spol. s r.o., IČ: 25870271, se sídlem U Řeky 682, 720 00 Ostrava – Hrabová

2607/53  
36

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část 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,  společnosti FMIB, s.r.o., IČ: 25908898, se sídlem Ostrava -
Zábřeh, Starobělská 1133/5, za účelem zřízení přístupu a příjezdu s ročním nájmem ve výši 170,-
Kč/m2, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

2608/53  
37

Pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1) pozemek parc.č.st. 2614, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, panu M. K., bytem Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh;
2) pozemek parc.č.st. 2578, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, manželům Ing. R. S. a Mgr. Z. S., bytem Čeladná 202,  739 12 Čeladná;
3) pozemek parc.č.st. 3653, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, paní R. M., bytem Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh;
4) pozemek parc.č.st. 3743, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, manželům O. K. a M. K., bytem Volgogradská 2496/45, Ostrava-Zábřeh.

2609/53  
38

Pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.  Mitušova

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části  pozemku p.č.354/14 ostatní plocha , zeleň o výměře 13 m2 , ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřeno Městskému obvodu Ostrava - Jih  v k.ú.Hrabůvka, ul.
Mitušova,za účelem zřízení a užívání parkovacího stání  panu P. V., bytem Mitušova 55, Ostrava –
Hrabůvka,  za cenu 45,-Kč/rok/m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

2610/53  
39

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/31 ostatní plocha, zeleň o výměře 7 m2 v k. ú. Zábřeh nad
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Odrou, ul. Čujkovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu
Ostrava – Jih, panu Ing. M. G., IČ: 60762365, bytem Libušina 84/16, Ostrav - Přívoz, za účelem
užívání pozemku pod schodištěm s ročním nájmem ve výši 170,- Kč/m2, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

2611/53  
40

Snížení nájemného za parkovací stání, ul. Zlepšovatelů, k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o snížení nájemného za pronájem části  pozemku  p.p.č.241/13, o velikosti 10,81 m2, k.ú.
Hrabůvka za účelem užívání parkovacího stání  panu M. P., bytem Zlepšovatelů 22, Ostrava -
Hrabůvka  z částky 170 Kč/m2/rok na částku 45 Kč/m2/rok bez DPH  s účinností od 1.9.2012 dle
 důvodové zprávy

a

rozhodla

o stanovení výše nájmu 45 Kč/m2/rok bez DPH u nájemních smluv na pozemky, za účelem užívání
parkovacího stání , uzavřených původním vlasnikem nemovitosti s fyzickou osobou v případech
nabytí dotčených nemovitostí do majetku statutárního města Ostravy - Městského obvodu Ostrava
- Jih

2612/53  
41

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby „horkovodní přípojka pro HD Areál“ na ul. Plzeňská
2617/6, Ostrava-Zábřeh v celkové délce cca 60 bm,  na pozemky p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná
plocha a p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská,
za podmínky nabytí dotčených  pozemků do vlastnictví obce, se svěřením Městskému obvodu
Ostrava - Jih

a

rozhodla

za podmínky nabytí dotčených pozemků do vlastnictví obce, se svěřením Městskému obvodu
Ostrava - Jih, o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu, a to na pozemky p.p.č. 612/14
ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Plzeňská, za účelem umístění stavby „horkovodní přípojka pro HD Areál“ na ul. Plzeňská
2617/6, Ostrava-Zábřeh v celkové délce cca 60 bm, pro společnost Dalkia Česká republika, a.s.,
IČ: 45193410, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74, za úplatu
500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše  a 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 horkovodní přípojky
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním hokovodní přípojky

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem  

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření a za podmínky nabytí dotčených pozemků do vlastnictví obce, se
svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  horkovodní
přípojky  - společností Dalkia Česká republika, a.s., IČ: 45193410, se sídlem Ostrava - Moravská
Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74,  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

2613/53  
42

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka, lokalita U Nové školy 83-Tlapákova 5

Rada městského obvodu
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souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Sdělovací trasa U Nové školy 83 – Tlapákova 5-
stavební úpravy“ na pozemcích p.p.č. 270/6 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 288/18 ostatní plocha-
ostatní komunikace,304/2 ostatní plocha- ostatní komunikace, 304/3 ostatní plocha – zeleň, p.p.č.
311/1 ostatní plocha-zeleň, 311/33 ostatní plocha – jiná plocha, 311/46 ostatní plocha-ostatní
komunikace, 311/47 ostatní plocha-jiná plocha, 391/1 ostatní plocha-zeleň, 468/1 ostatní plocha-
silnice, 468/6 ostatní plocha - ostatní komunikace, 469 ostatní plocha-ostatní komunikace, 485/26
ostatní plocha - ostatní komunikace, 485/27 ostatní plocha-zeleň, 485/28 ostatní plocha – zeleň, v
k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. U Nové školy, Provaznická,  Holasova,  Klegova,  Dr. Martínka,
 Tlapákova, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem stavebních úprav na stávající trase sdělovacího vedení  společnosti UPC
Česká republika, s.r.o. V celkové délce pokládky trubek 1350 bm.

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 270/6 ostatní plocha-zeleň,
p.p.č. 288/18 ostatní plocha-ostatní komunikace,304/2 ostatní plocha- ostatní komunikace, 304/3
ostatní plocha – zeleň, p.p.č. 311/1 ostatní plocha-zeleň, 311/33 ostatní plocha – jiná plocha,
311/46 ostatní plocha-ostatní komunikace, 311/47 ostatní plocha-jiná plocha, 391/1 ostatní plocha-
zeleň, 468/1 ostatní plocha-silnice, 468/6 ostatní plocha - ostatní komunikace, 469 ostatní plocha-
ostatní komunikace, 485/26 ostatní plocha - ostatní komunikace, 485/27 ostatní plocha-zeleň,
485/28 ostatní plocha – zeleň, v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. U Nové školy, Provaznická,  Holasova,
 Klegova,  Dr. Martínka,  Tlapákova, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem stavebních úprav na stávající trase sdělovacího vedení
v celkové délce  1350 bm pro společnost UPC Česká republika, s.r.o., IČ 00562262, se sídlem
 Závišova 5, PSČ 140 00 Praha 4, za úhradu ve výši  - trvalý travní porost za cenu 500 Kč/bm bez
DPH v ostatní ploše, ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 600 Kč/bm bez DPH ve zpevněné
ploše

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

a) umístění a užívání kabelu sdělovacího vedení  

b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním staveb „Sdělovací trasa U
Nové školy 83 – Tlapákova 5 – stavební úpravy“

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností UPC Česká republika, s.r.o., IČ 00562262,
se sídlem   Závišova 5, 140 00 Praha 4, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

2614/53  
43

Stanovisko  k pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova

Rada městského obvodu

rozhodla

vydat kladné stanovisko k pronájmu části pozemku  p.p.č. 155/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 8
x 13 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - nesvěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem oplocení a užívání jako zahrádky

2615/53  
44

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J.
 Maluchy

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 76/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 50 m2, v
k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy, za účelem zřízení a užívání 3 parkovacích stání, paní Y. V.,
IČ: 65479777, bytem J. Maluchy 2/25, 700 30 Ostrava – Dubina, dle smlouvy č. 1377/2009/MJ ze
dne 20.4.2009 ve znění dodatků č. 1 a 2, dohodou dnem 31.8.2012, dle důvodové zprávy

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č.  76/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 50
m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy, za účelem užívání 3 parkovacích stání, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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2616/53  
45

Ukončení pronájmu a Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení  Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/0934/08 ze dne 17.6.2008  ve znění dodatků,
společnosti HVB Leasing Czech Republic s.r.o., IČ 62917188, se sídlem Praha 5, Smíchov, Radlická
14/3201, uplynutím výpovědní lhůty dnem 31.8.2012

a

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemků p.p.č. 101/74 ostatní plocha, zeleň  o výměře 129 m2 a
p.p.č. 101/75 ostatní plocha, zeleň o výměře 301 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
sjednocení vlastnictví k nemovitostem u nákupního centra PENNY market

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje pozemků pozemků
p.p.č. 101/74 ostatní plocha, zeleň o výměře 129 m2 a p.p.č. 101/75 ostatní plocha, zeleň o
výměře 301 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem sjednocení vlastnictví k nemovitostem u
nákupního centra PENNY market  a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci
zveřejnění záměru na prodej

2617/53  
46

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

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Bolotova, Bytovému družstvu Bolotova 7, IČ: 27760685, se sídlem Ostrava, Zábřeh,
Bolotova 1772/7, dle Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/313/09/Ulr. ze dne 24.3.2009, z
důvodu prodeje stavby na pozemku, dohodou dnem 31.8.2012

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih, za  účelem užívání parkovacího stání č. 2 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

2618/53  
47

Ukončení pronájmu části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice A. Poledníka

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 101/25 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
4 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem užívání přístupového chodníku do prodejny smíšeného
zboží na ul. A. Poledníka, paní Y. V., IČ: 65479777, bytem J. Maluchy 2/25, 700 30 Ostrava –
Dubina, na základě smlouvy č. 2/a/014/157/06/Wyb. dohodou dnem 30.9.2012, dle důvodové
zprávy

2619/53  
48

Ukončení pronájmu části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice J.  Maluchy

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 96/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 10 m2, v
k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem užívání přístupového chodníku k nebytovým prostorám na ul. J.
Maluchy, paní Y. V., IČ: 65479777, J. Maluchy 2/25, 700 30 Ostrava – Dubina, dle smlouvy č.
2/a/014/157/06/Wyb. dohodou dnem 31.8.2012, dle důvodové zprávy

15



2620/53  
49

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 42/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, panu K. D. – GECCO, IČ 64980286, bytem Rtm. Gucmana 1191/1, Ostrava –
Mariánské Hory, a to  na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/465/07 ze dne
23.4.2007, ve znění dodatků, za účelem užívání přístupového chodníku k prodejně, dohodou dnem
30.9.2012

2621/53  
50

Úprava smluv o nájmu nemovitosti v  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodloužením doby platnosti nájemních vztahů uzavřených za účelem zřízení a užívání
parkovacích stání na části pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova, a to

u NS č. 7/014/574/10 na parkovací stání č. 6 – JUDr. J. V., Tarnavova 13, Ostrava - Zábřeh
u NS č. 7/014/575/10 na parkovací stání č. 7 – M. K., Tarnavova 15, Ostrava – Zábřeh
u NS č. 7/014/577/10 na parkovací stání č. 9 – J. N., Tarnavova 13, Ostrava – Zábřeh
u NS č. 7/014/578/10 na parkovací stání č. 10 – M. Ž., Tarnavova 15, Ostrava – Zábřeh

v čl. VIII, bod 1. písm. d), kdy nájem pozemku v případě nerealizování stavby parkovacího stání
na předmětu nájmu  skončí nejpozději 31.3.2013, dle důvodové zprávy

2622/53  
51

Změna vyvolávací ceny u prodeje bytových jednotek s podílem na zast. pozemcích
na ul. A. Gavlase 6, Závoří 21 a Krestova 21 formou veřejné dobrovolné dražby

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou vyvolávací ceny ze 100% odhadní ceny na 70% odhadní ceny u prodeje bytových
jednotek formou veřejné dobrovolné dražby, a to:

1) bytové jednotky č. 34/13 v domě č.p. 34, ul. A. Gavlase 6
2) bytové jednotky č. 3021/59 v domě č.p. 3021, ul. Závoří 21
3) bytové jednotky č. 1301/4 v domě č.p. 1301, ul. Krestova 21

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o změně vyvolávací ceny ze 100% odhadní ceny na
70% odhadní ceny u prodeje bytových jednotek formou veřejné dobrovolné dražby

2623/53  
52

Zrušení usnesení a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene
 na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. Markova

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 2318/48 ze dne 7.6.2012 a

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby zemního kabelového vedení NN v rámci akce „Rozšíření
odběrného místa na parc.č. 4485,799/7 a 825/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou“ umístěné pod povrchem
pozemků p.p.č. 799/7 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 799/11 ostatní plocha, ostatní
komunikace v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, v celkové délce 36 bm
a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 799/7 ostatní plocha, jiná
plocha a p.p.č. 799/11 ostatní plocha, ostatní komunikace v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem
umístění stavby zemního kabelového vedení NN v rámci akce „Rozšíření odběrného místa na
parc.č. 4485,799/7 a 825/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou“, pro společnost Dalkia Česká republika, a.s.,
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IČ: 45193410, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74, za úplatu
500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše  a 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 zemního kabelového vedení NN
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním zemního kabelového
vedení NN

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  zemního kabelového
vedení NN  - společností Dalkia Česká republika, a.s., IČ: 45193410, se sídlem Ostrava - Moravská
Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

2624/53  
53

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a 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. 927, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova;
2.pozemek parc.č.st. 2379, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
3.pozemek parc.č.st. 2382, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
4.pozemek parc.č.st. 2489, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
5.pozemek parc.č.st. 2543, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
6.pozemek parc.č.st. 4304, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny.

2625/53  
54

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6068 zastavěná plocha o výměře 17  m2  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita „Korýtko“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání stavby zahradní chatky, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

2626/53  
55

Odpis nedobytné pohledávky

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky vzniklé z titulu porušování mandátní smlouvy bývalým pověřeným
správcem DaBF společností EMATEC spol. s.r.o. "v likvidaci"  v celkové výši 311.466,26 Kč, dle
důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

2627/53  
56

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- paní J. P., za pronájem bytu na ul. Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, ve výši 51.585 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 17.198 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb,
ve výši 9.013,20 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 9.510 Kč za náklady řízení,
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- panu V. K. a paní H. K., za pronájem bytu na ul. Volgogradská 2398/98, Ostrava-Zábřeh, ve výši
41.047 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.504 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z
vyúčtování služeb a ve výši 12.455 Kč za náklady řízení,
- paní K. K., za pronájem bytu na ul. Petruškova 2765/18, Ostrava-Zábřeh, ve výši 358.018 Kč za
poplatek z prodlení a ve výši 7.492,50 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu,
- paní B. Č., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, ve výši 31.543 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 11.725 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 743,40 Kč za náklady
na exekuční vyklizení bytu a ve výši 5.124 Kč za náklady řízení,
- paní K. K., za pronájem bytu na ul. Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, ve výši 50.981 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 30.460 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 5.436 Kč za náklady
řízení,
- panu V. M., panu M. B. a paní L. B., za pronájem bytu na ul. Bedrnova 2883/6, Ostrava-Zábřeh,
ve výši 86.971 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.904 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z
vyúčtování služeb a ve výši 7.643 Kč za náklady řízení,
- paní L. F., za pronájem bytu na ul. U Studia 2856/3, Ostrava-Zábřeh, ve výši 43.214 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 107.549 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 2.074 Kč za náklady
na exekuční vyklizení bytu a ve výši 7.532 Kč za náklady řízení,
- panu L. B., za pronájem bytu na ul. Bedrnova 2881/2, Ostrava-Zábřeh, ve výši 135.993,30 Kč s
příslušenstvím za "ušlé nájemné", ve výši 9.826 Kč za úrok z prodlení, ve výši 5.479 Kč za náklady
na exekuční vyklizení bytu a ve výši 7.124 Kč za náklady řízení,
- panu J. Š. a paní V. Š., za pronájem bytu na ul. Jedličkova 1356/6, Ostrava-Zábřeh, ve výši
49.092 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 7.589,10 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši
5.160 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2628/53  
57

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

souhlasí

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

- panu P. M., za pronájem bytu na ul. Smirnovova 1645/15, Ostrava-Zábřeh, ve výši 69.063 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 27.790,50 Kč za fakturu na úhradu neoprávněného odběru
elektrické energie, ve výši 9.808,60 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 6.110 Kč za
náklady řízení,
- panu M. V., za pronájem bytu na ul. Hasičská 912/24, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 102.968,98 Kč
s příslušenstvím za nájemné, ve výši 14.642,90 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování
služeb a ve výši 5.050 Kč za náklady řízení,
- panu S. F., za pronájem bytu na ul. Plzeňská 1566/15, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 19.901,16 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 8.834,91 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování
služeb, ve výši 167.488 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 10.757,50 Kč za náklady na exekuční
vyklizení bytu a ve výši 2.540 Kč za náklady řízení,
- panu R. Z., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 308/40, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.969,78 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb, za pronájem bytu na ul. Závodní 927/33,
Ostrava-Hrabůvka, ve výši 107.128 Kč s příslušenstvím za nájemné a ve výši 5.900 Kč za náklady
řízení,
- panu J. U., za pronájem bytu na ul. Hasičská 476/37, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 50.329,01 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 4.707.10 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování
služeb, ve výši 3.128 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 9.291 Kč za náklady na exekuční
vyklizení bytu a ve výši 2.640 Kč za náklady řízení,
- panu F. P., za pronájem bytu na ul. Závodní 926/35, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 109.495,70 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.833 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb a
ve výši 4.781Kč,
- paní Š. P., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 132.549 Kč za
poplatek z prodlení,
- panu J. M., za pronájem bytu na ul. Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh, ve výši 112.087 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 40.881 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 4.826 Kč za náklady
na opravu bytu a ve výši 9.422 kč za náklady řízení,
- panu B. Ž., za pronájem bytu na ul. P. Lumumby 2329/10, Ostrava-Zábřeh, ve výši 21.330 Kč s
příslušenstvím za "ušlé nájemné", dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2629/53  
58

Plnění plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2012 k datu 30.06.2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí
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vyhodnocení plnění plánu výnosů a nákladů na r. 2012 pro hospodářskou činnost Městského obvodu
Ostrava-Jih a plánu jmenovitých akcí na r. 2012 dle jednotlivých správců DaBF k datu 30.06.2012
dle předloženého materiálu

2630/53  
59

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků na nájmu nebytových prostor v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih v hodnotě pohledávky nad 10 000 Kč, včetně
způsobu zajištění těchto pohledávek k 30.06.2012

2631/53  
60

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I. prominout poplatek z prodlení

- paní A. K., za byt na ul. Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100 %, tj. 1.757 Kč,

II. neprominout poplatek z prodlení

- paní M. S., za byt na ul. Čujkovova 1731/18, Ostrava-Zábřeh, ve výši 9.715 Kč ,dle důvodové
zprávy

2632/53  
61

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s prominutím poplatku z prodlení
- paní M. R., za byt na ul. Vaňkova 1013/52, Ostrava-Bělský Les, ve výši 42.727 Kč, dle důvodové
zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2633/53  
62

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Oráčova 1, 1+3, standard, č. b. 10
H. R., Bezručova 399, Fulnek

V. Vlasákové 2, 1+3, standard, č. b. 12
V. K., Volgogradská 72 a V. L., Volgogradská 72

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

2) o zániku společného nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou MOb Ostrava-Jih
Mgr. Karlem Sibinským Y. D.

V. K., Volgogradská 72 a V. L., Volgogradská 72, č. b. 12

II.

1) o pronájmu bytu za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy
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Břenkova 7, 0+2, standard, č. b. 41
V. B., Volgogradská 74

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 94
K. M., Rodimcevova 27

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 28
D. B., Abramovova 18

Mládeže 11, 1+1, standard, č. b. 2
Ing. arch. R. K., PhDr.,  Karolíny Světlé 32, Brno

P. Lumumby 3, 1+3, standard, č. b. 39
P. M., V Zálomu 4

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 14
D. D., J. Maluchy 97

V. Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 20
H. M., Tarnavova 10

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 21
V. J., F. Formana 30 a V. M., F. Formana 30

V. Jiřikovského 37, 1+2, standard, č. b. 16
K. R., Horní 3

Jubilejní 21, 1+1, standard, č. b. 3
T. J., J. Matuška 1

Jubilejní 68, 1+1, standard, č. b. 4
H. L., Pavlovova 27

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 25
P. R., Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava

Jedličkova 8, 1+1, standard, č. b. 13
Ch. T., V. Košaře 5

Výškovická 151, 0+1, standard, č. b. 61
Š. M., J. Maluchy 11

rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením - za smluvní
nájemné o dalších uchazečích 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

V. J., F. Formana 30 a V. M., F. Formana 30, č. b. 20

2634/53  
63

Pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Mjr. Nováka v Ostravě - Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu 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, společnosti EDUCAnet Soukromé
gymnázium Ostrava s.r.o., IČ: 25380401, se sídlem Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka

2635/53  
64

Udělení souhlasu s umístěním místa podnikání

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním místa podnikání pro pana E. A., jako zahraniční fyzickou osobu
podnikající v oblasti nákupu, prodeje a transportu automobilů, v bytové jednotce č. 25, v obytném
domě č. pop. 3015 na ul. Tarnavova č. or. 6, Ostrava-Zábřeh, jehož je společným nájemcem s
manželkou J. A..
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Souhlas se uděluje po dobu platnosti přechodného pobytu cizince uděleného panu E. A., v
předmětném bytě a za podmínky trvání nájemního vztahu pana Edwarda Adedeji k této bytové
jednotce.

2636/53  
65

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající právnické osoby "PRAKTIPRAX s.r.o.", jejíž
jednatelkou je paní MUDr. Š. G., v pronajatém nebytovém prostoru v obytném domě č. pop. 966
na ul. V. Vlasákové 2  v Ostravě-Bělském Lese, a to po dobu trvání nájemního vztahu k
předmětnému nebytovému prostoru

2637/53  
66

Ukončení pronájmu nebytových prostor  v budově na ulici U Výtopny č.p. 3164 v Ostravě-
Zábřehu  dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu nebytových prostor vv objektu na ulici U Výtopny č.p. 3164, Ostrava-Zábřeh,
se společnosti SLOVJAN spol s.r.o., se sídlem Ostrava-Krásné Pole, Krásnopolská 284/62, IČO:
25864432 dohodou ke dni 30.09.2012

2638/53  
67

Úprava plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2012 dle jednotlivých správců
DaBF

Rada městského obvodu

souhlasí

s úpravou plánu výnosů a nákladů na r. 2012 pro hospodářskou činnost Městského obvodu
Ostrava-Jih  a plánu jmenovitých akcí na r. 2012 dle jednotlivých lokalit DaBF v rozsahu
předloženého návrhu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

2639/53  
68

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím (po uplynutí) sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu (před uplynutím sjednané doby určité) na dobu určitou - 12
měsíců s tzv. automatickým prodlužováním za smluvně sjednaných podmínek, dle důvodové
zprávy

B. K., Edisonova 5, č. b. 6
B. A., Odborářská 70, č. b. 6
B. M., Výškovická 153, č. b. 72
B. M., Lumírova 7, č. b. 58
B. K., Pavlovova 67, č. b. 23
B. M., Slezská 16, č. b. 6
B. E.,  Odborářská 68, č. b. 7
B. I., Pavlovova 67, č. b. 13
C. M., Oráčova 1, č. b. 18
Č. J., Stadická 3, č. b. 28
Č. A., Horymírova 125, č. b. 50
Č. M., Čujkovova 23, č. b. 52
D. J., Horní 29, č. b. 13
D. J., Zlepšovatelů 10, č. b. 6
G. Z., Zlepšovatelů 6, č. b. 4
G. V., Františka Formana 47, č. b. 2
G. Z. a G. D., Jubilejní 64, č. b. 4
H. N., Čujkovova 32, č. b. 92
H. T., Letecká 16, č. b. 1
H. P., Jubilejní 44, č. b. 4
H. T., Jugoslávská 20, č. b. 11
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H. V., Horymírova 4, č. b. 71
J. L., Vaňkova 46, č. b. 23
J. P. a J. P.,Vlasty Vlasákové 21, č. b. 58
K, K,, nar. 15.04.1940, Pavlovova 67, č. b. 5
K, A,, Jubilejní 40, č. b. 4
K, D,, Výškovická 153, č. b. 20
K, R., Dr. Šavrdy 17, č. b. 6
K. T., Pavlovova 67, č. b. 4
K. L., Čujkovova 31, č. b. 1
L. S., Františka Formana 49, č. b. 8
L. K., Průkopnická 5, č. b. 4
M. N., Letecká 11, č. b. 3
M. S., Čujkovova 32, č. b. 55
M. J., Jubilejní 41, č. b. 3
M. I. a M. I., Mládeže 13, č. b. 3
M. V., Edisonova 84, č. b. 7
M. P., Václava Košaře 3, č. b. 11
N. P., Čujkovova 32, č. b. 3
O. M., Oráčova 1, č. b. 11
P. H. S., Dr. Šavrdy 11, č. b. 11
P. R., Petruškova 16, č. b. 14
P. L., Výškovická 174, č. b. 58
P. J., Jubilejní 56, č. b. 4
R. M., Čujkovova 29, č. b. 79
Ř. M., Volgogradská 117, č. b. 10
S. M., Jižní 7, č. b. 11
S. P., Slezská 11, č. b. 6
S. T., Čujkovova 32, č. b. 49
S. M., Břenkova 7, č. b. 46
S. R., Bedřicha Václavka 3, č. b. 7
S. J., Volgogradská 165, č. b. 12
Š. K., Břenkova 7, č. b. 45
Š. J, Oráčova 1, č. b. 13
T. I., Františka Formana 49, č. b. 15
U. J., Abramovova 10, č. b. 5
U. V., Bedřicha Václavka 19 č. b. 3
V. N., Čujkovova 32, č. b. 78
Z. L., Lumírova 7, č. b. 8
Z. D., Čujkovova 29, č. b. 75
Ž. B. a Ž. M., Abramovova 20, č. b. 7

II.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu (po uplynutí sjednané doby určité) na dobu určitou - 6 měsíců s
tzv. automatickým prodlužováním za smluvně sjednaných podmínek, dle důvodové zprávy

S. Z., Horymírova 4, č. b. 79

III.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu (před uplynutím sjednané doby určité) na dobu určitou - 3
měsíce s tzv. automatickým prodlužováním za smluvně sjednaných podmínek, dle důvodové
zprávy

Č. Z., Volgogradská 16, č. b. 6

2640/53  
69

Uzavření smlouvy o ubytování, podání výpovědi, zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

místnost č. 10 - L. M., Horní 3  
místnost č. 13 - M. P., Vaňkova 52
místnost č. 20 - S. Z., Dr. Martínka 45
místnost č. 19 - H. H., Hasičská 1

II.

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
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1) JUDr. M. K.

B. R., F. Formana 49, č. b. 2

2) Y. D., Proskovická 41, Ostrava-Výškovice

Č. L., Averinova 2, č. b. 1
B. M. a B. K., Čujkovova 17, č. b. 3

III.

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

C. K., Dr. Šavrdy 19, č. b. 6

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

1) Y. D.

M. J. a M. R., Pavlovova 67, č. b. 1
C. J., Čujkovova 32, č. b. 67
T. M., Čujkovova 23, č. b. 68

2) JUDr. M. K.

B. J., V. Košaře 4, č. b. 12
Ž. D. a Ž. K., Plzeňská 8, č. b. 102

2641/53  
70

Uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

souhlasí

I. s uzavřením splátkového kalendáře s panem J.B., bytem Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, na
úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem bytu č. 58, vel.0+1, standard, na ul.
Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 500 Kč, a to po
dobu 22 měsíců počínaje měsícem zářím 2012, poslední 23. splátka je stanovena ve výši 350 Kč,

II. s udělením výjimky z usn. č. 538/8 Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 13.05.1999 paní
M. M., bytem Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, a s uzavřením splátkového kalendáře na úhradu
dlužného nedoplatku z vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu č. 57, vel. 0+1, standard, na
ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.250 Kč, a to
po dobu 25 měsíců počínaje měsícem zářím 2012, poslední 26. splátka je stanovena ve výši 321
Kč, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2642/53  
71

Výměna oken vč. meziokenních vložek v objektu č.p. 2633 ul. Volgogradská 2, Ostrava - Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/95/12 ze dne 7.6.2012 se zhotovitelem
FENSTAV STAVBY a.s., IČ 28610938, se sídlem Paskovská 98/47, 720 00 Ostrava - Hrabová na
realizaci veřejné zakázky č. 14.12 "Výměna oken vč. meziokenních vložek v objektu č.p. 2633 ul.
Volgogradská 2, Ostrava - Zábřeh", kterým se zvyšuje konečná cena díla na tuto zakázku na
částku 2 465 841,60 Kč vč. DPH, a to z důvodů dodatečných prací, jejichž realizace je nezbytná pro
komplexní dokončení díla

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava - Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o
dílo č. 4/032/95/12

23



ukládá

vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství Ing. Aleně Brezinové připravit návrh dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/95/12 "Výměna oken vč. meziokenních vložek v objektu č.p. 2633 ul.
Volgogradská 2, Ostrava - Zábřeh"

ukládá

vedoucí odboru právního Mgr. Haně Kalusové prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
4/032/95/12 a předložit jej k podpisu starostovi městského obvodu Mgr. Karlu Sibinskému.

2643/53  
72

Započtení vynaložených nákladů za provedené stavební práce spojené se změnou účelu užívání
pronajatého nebytového prostoru na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

nezapočíst  v nájemném náklady vynaložené nájemcem Institut pro ženy, o.s., se sídlem Krmelín,
Lyskova 564 , zastoupeným  Ing. Renatou Ptáčníkovou, IČ 22691006, za provedené stavební práce
související se změnou účelu užívání pronajatých nebytových prostor umístěných v objektu DS Horní
1492/55, Ostrava-Hrabůvka  na coworkingové centrum pro ženy dle důvodové zprávy

2644/53  
73

Zřízení věcných břemen v obytných domech  v majetku Statutárního města Ostravy - Městského
obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene, spočívajícího v umístění a zajištění provozu tepelného zařízení
(domovní, horkovodní předávací stanice tepla), k dodávce tepelné energie pro vytápění a pro
ohřev teplé užitkové vody v obytných domech v majetku Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih

- obytný dům č. pop. 2297 na ul. Svornosti  č. or. 39 na pozemku parc. č.  St. 3212, v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se
sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 3152,
- obytný dům č. pop. 2296 na ul. Svornosti č. or. 41 na pozemku parc. č. St 3211, v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se
sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 3152,
- obytný dům č. pop. 2460 na ul. Volgogradská č. or. 24 na pozemku parc. č. St 2866, v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj
se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 3152,
- obytný dům č. pop. 1647 na ul. Provaznická č. or. 32 na pozemku parc. č. St 2225, v k.ú.
Hrabůvka, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se
sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1364,

a to ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Ostrava-
Moravská Ostrava,  IČ: 45193410, v rozsahu daném projektem stavby za oboustranně sjednanou
cenu ve výši 10.000 Kč plus zákonná sazba DPH za domovní předávací stanici tepla.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou, počínaje dnem vkladu práva do katastru
nemovitostí.

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih podpisem smlouvy.

2645/53  
74

Zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

zrušuje

II. část usnesení č. 2130/45 ze dne 26.04.2012 o zveřejnění záměru na pronájem nebytového
prostoru - garážového stání č. 2 v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Fr. Formana 272/49, Ostrava-Dubina na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší měsíčního nájemného 800,- Kč vč. DPH

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 2 v obytném domě
ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Fr.
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Formana 272/49, Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální
výší měsíčního nájemného 815,- Kč vč. DPH

2646/53  
75

Zveřejnění záměru na pronájem části zábradlí ochozu v 1. NP u objektu na ul. Horní 1492 v
Ostravě - Hrabůvce

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost občanského sdružení Institut pro ženy o.s., se sídlem Lyskova 564, Krmelín, IČ: 22691006,
zastoupené prezidentkou společnosti Ing. Renatou Ptáčníkovou, ve věci udělení souhlasu s
umístěním reklamy na objektu ul. Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části zábradlí ochozu v 1. NP objektu na ul. Horní 1492/55 v Ostravě -
Hrabůvce o výměře 3 m2, za účelem instalace bannerové reklamy, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, výše nájemného je stanovena na 500 Kč/měs bez DPH

žádá

Radu města Ostravy o vydání předběžného souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem
části zábradlí ochozu v 1. NP objektu na ul. Horní 1492/55 v Ostravě - Hrabůvce, za účelem
umístění bannerové reklamy o výměře 3 m2 pro sdružení Institut pro ženy o.s., se sídlem Lyskova
564, Krmelín, IČ: 22691006

2647/53  
76

Zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Mjr. Nováka v Ostravě-
Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - venkovní sklad za tělocvičnou v objektu na ul.
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, o výměře 13,92 m2, za účelem užívání jako skladového
prostoru, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s minimální výši nájemného 134,50
Kč/m2/rok, za účelem uskladnění sportovního nářadí

2648/53  
77

Zveřejnění záměrů na výpůjčku částí nebytových prostor v DPS na ul. Odborářská 72,
O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměry na výpůjčku částí nebytových prostor v domě s pečovatelskou službou na ul.
Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka na  parc. č. 691/1 a 691/2 v k.ú. Hrabůvka
- o ploše cca 4 m2 v prostoru jídelny za účelem výběru stravného od klientů pečovatelské služby
- o ploše cca 8 m2 v prostoru klubu Jitřenka za účelem poskytování masáží obyvatelům domů s
pečovatelskou službou,
a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, dle důvodové zprávy

2649/53  
78

Žádost o zastavení výkonu pravomocného rozhodnutí soudu exekučním vyklizením bytu a žádost
o uzavření smlouvy k nájmu bytu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost p. Vojtěcha Fišera, nar. 05.05.1941, Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh ze dne 03.08.2012 o
zastavení výkonu pravomocného rozhodnutí soudu exekučním vyklizením bytu a žádost o uzavření
smlouvy k nájmu bytu č. 54 v domě na ul. Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu

a souhlasí

s připojeným návrhem odpovědi odboru bytového a ostatního hospodářství k žádosti

2650/53  
79

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu
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souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

M. T.
J. S., zastoupen matkou Marcelou Tichavskou
Čujkovova 23,  Ostrava-Zábřeh

JUDr. E. K.
Dr. Šavrdy 11, Ostrava-Bělský Les

nesouhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zrávy

M. J.
H. J.
Výškovická 151, Ostrava-Výškovice

B. M.
Lumírova 7, Ostrava-Výškovice

2651/53  
80

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 s tzv. automatickým prodlužováním za smluvně
sjednaných podmínek, dle důvodové zprávy

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 96
E. Z. a  E. Z., Čujkovova 23, Ostrava-Zábřeh

Horymírova 4, 1+3, standard, č. b. 28
H. J. a H., Horymírova 4, Ostrava-Zábřeh

2652/53  
81

Pronájem nebytových prostor v objektu bývalé ZŠ Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce  nebytových prostor v objektu bývalé základní školy  na ulici  V Zálomu 1 v Ostravě-
Zábřehu,  příspěvkové organizaci Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, IČO : 75080516,  se
sídlem Gurťjevova 8/1823, 700 30 Ostrava-Zábřeh , a to 1. i 2. NP pavilonu tělocvičny o celkové
výměře 1 033,92 m2, 1. NP pavilonu  UO-21 o výměře 681,89 m2 a 1. NP spojovacího krku K1-A13
o výměře 137,60 m2 s účinností od 13.09.2012, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
za podmínky schválení  zřízení pobočky zřizovatelem,  v rozsahu dle důvodové zprávy

2653/53  
82

Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 2053/44 ze dne 12. 4. 2012 dnem 31. 8. 2012

schvaluje

zřízení dvou funkčních míst v odboru právním, tj. z počtu 18 míst na 20 s účinností od 1.9. 2012

stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih na 266 s účinností od 1.9.2012
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schvaluje

změny Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih  dle předloženého návrhu s
účinností od 1.9.2012

ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu

schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a dořešit
personální záležitosti s touto změnou související

Termín: 31. 08. 2012

2654/53  
83

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 7. zasedání,
konaného dne 15. 9. 2011,
do 11. zasedání, konaného dne 14. 6. 2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 7. zasedání, konaného
dne 15. 9. 2011, do 11. zasedání, konaného dne 14. 6. 2012 s tím, že

a) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:

509/9, bod 4) ze dne 28. 2. 2008
204/7 ze dne 15. 9. 2011
213/7 ze dne 15. 9. 2011
218/8 ze dne 8. 12. 2011
292/9 ze dne 8. 3. 2012
293/9 ze dne 8. 3. 2012
294/9 ze dne 8. 3. 2012
332/10 ze dne 17. 5. 2012

b) níže uvedená usnesení se ponechávají v evidenci:

362/7, bod 2 ze dne 1. 11. 2007
509/9, bod 1) ze dne 28. 2. 2008
613/12, bod 3) ze dne 14. 8. 2008
968/24 ze dne 16. 9. 2010
93/4 ze dne 10. 3. 2011
342/11 ze dne 14. 6. 2012

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu předloženou kontrolu plnění usnesení schválit

2655/53  
84

Podnět Ing. Petra Ociska

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podnět Ing. Petra Ociska, adresovaný radě městského obvodu, týkající se  posílení hlídek městské
policie  a odpověď pana starosty na tento podnět.

2656/53  
86P

Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 z.č. 137/2006 Sb., o VZ, v platn. znění, a odd.A části II.
Zásad) - Zajištění výuky cizích jazyků (anglick. a německ.) a znakové řeči II. stupně pro
zaměstnance Statutár. města Ostravy, zařazené do ÚMOb O.-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby "Zajištění výuky cizích jazyků (anglického a německého) a znakové řeči
II. stupně pro zaměstnance Statutárního města Ostravy, zařazené do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o zabezpečení jazykových kurzů
pro školní rok 2012/2013:

- s vybraným uchazečem  Hello language centre s.r.o., se sídlem Emila Filly 982/12, 709 00
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Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25889192, za nabídkovou cenu:
Kč 325.600,00 bez DPH, uchazeč není plátcem DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Excel-jazykové centrum s.r.o., se sídlem Přemyslovců 33,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 26859513, za nabídkovou cenu:
Kč 272.800,00 bez DPH, tj. Kč 327.360,00 vč. DPH

ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu

připravit návrh smlouvy o zabezpečení jazykových kurzů pro školní rok 2012/2013 na veřejnou
zakázku malého rozsahu na  "Zajištění výuky cizích jazyků (anglického a německého) a znakové
řeči II. stupně pro zaměstnance Statutárního města Ostravy, zařazené do Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih".

Termín: 24. 08. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o zabezpečení jazykových kurzů pro školní rok 2012/2013 s vybraným
uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění výuky cizích jazyků (anglického a
německého) a znakové řeči II. stupně pro zaměstnance Statutárního města Ostravy, zařazené do
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih"

Termín: 31. 08. 2012

2657/53  
88P

Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce domu Jubilejní
13-15-17 a Jubilejní 16, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce VZ 51.12 "Rekonstrukce domu
Jubilejní 13-15-17 a Jubilejní 16, Ostrava-Hrabůvka" dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 51.12 na provedení stavebních prací "Rekonstrukce domu
Jubilejní 13-15-17 a Jubilejní 16, Ostrava-Hrabůvka" 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 s úpravou

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 51.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 12. 2012
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2658/53  
89P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Údržba cyklostezky C 9 – trasa A, ul. Proskovická“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 54.12 k provedení
stavebních prací "Údržba cyklostezky C 9 – trasa A, ul. Proskovická“ dle § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Lenka Bojdová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

hodnotící komisi 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. Mgr. Jan Dohnal, člen rady 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 veřejné zakázky malého rozsahu VZ 54.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 20. 10. 2012

2659/53  
90P

Předběžné oznámení  ( dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění a části III. Zásad) - "Novostavba objektu pro nájemní bydlení v městském obvodu
Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce VZ 53.12  "Novostavba objektu
pro nájemní bydlení v městském obvodu Ostrava-Jih" dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené  se zveřejněním předběžného oznámení VZ 53.12

Termín: 20. 09. 2012

2660/53  
91P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
II. čtvrtl. 2012 odboru investičního, za II. a III. čtvrtl. 2012 ZŠ a MŠ, p.o.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
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- za II. čtvrtletí roku 2012 odboru investičního úřadu,
- za II. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2012 Základní školy Ostrava-Zábřeh, V. Zálomu 1, příspěvkové organizace,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění

2661/53  
92P

Varianty - připadnutí, nepřipadnutí jistoty, výběr nejvhodnější nabídky(otevřené řízení dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Komplexní zateplení domu,
vč. výměny oken M. Fialy 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče REVOLT s.r.o., se sídlem Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, IČ: 26815966, z
důvodu uvedeného v důvodové zprávě tohoto přínosu

rozhodla

o nepřipadnutí poskytnuté peněžní jistoty ve výši Kč 250.000,00 zadavateli v souladu s ust. § 67
odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, z důvodu, že uchazeč
REVOLT s.r.o., se sídlem Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, IČ: 26815966, v rozporu s uvedeným
zákonem změnil nabídku

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 21.12
na provedení stavebních prací  "Komplexní zateplení domu, vč. výměny oken M. Fialy 1" a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603,
za nabídkovou cenu:

Kč 7.998.148,79 bez DPH, tj. Kč 9.117.889,63 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem WELLCO Brno s.r.o., se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno, IČ:
25337009, za nabídkovou cenu:

Kč 8.065.305,00 bez DPH, tj. Kč 9.194.448,00 vč. DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem Úlehlova 298/18, 700 30
Ostrava-Hrabůvka, IČ: 27776506, za nabídkovou cenu:

Kč 8.095.493,00 bez DPH, tj. Kč 9.228.863,00 vč. DPH

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 21.12

Termín: 30. 11. 2012

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Komplexní zateplení domu, vč. výměny oken M. Fialy 1"

Termín: 30. 09. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Komplexní zateplení domu, vč. výměny oken M. Fialy 1" a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 12. 10. 2012

2662/53  
93P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-
Hrabůvce - VII. etapa, dům Edisonova 25

Rada městského obvodu
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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 43.12
na provedení stavebních prací  "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce
- VII. etapa, dům Edisonova 25" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891, za nabídkovou
cenu:

Kč 10.571.937,00 bez DPH, tj. Kč 12.052.008,00 vč. DPH a lhůtu realizace 11 kalendářních týdnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00  Ostrava-
Svinov, IČ: 48391204, za nabídkovou cenu:

Kč 10.712.672,00 bez DPH, tj. Kč 12.212.446,00 vč. DPH, a lhůtu realizace 10 kalendářních týdnů,

- jako třetím v pořadí s uchazečem Stavos Stavba a.s., se sídlem U Studia 3189/35, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 44739494, za nabídkovou cenu:

Kč 10.549.903,88 bez DPH, tj. Kč 12.026.890,48 vč. DPH a lhůtu realizace 12 kalendářních týdnů

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 43.12

Termín: 30. 11. 2012

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, dům Edisonova
25"

Termín: 30. 09. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, dům Edisonova
25" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 12. 10. 2012

2663/53  
94P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Zateplení domu Jugoslávská 20, včetně opravy lodžií

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče FICHNA - HUDECZEK a.s., se sídlem Píšť 535, 747 18 Píšť, IČ: 27765857, 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 20.12
na provedení stavebních prací  "Zateplení domu Jugoslávská 20, včetně opravy lodžií" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem Úlehlova 298/18, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 27776506, za
nabídkovou cenu:

Kč 8.019.745,00 bez DPH, tj. Kč 9.142.510,00 vč. DPH a lhůtu realizace 12 kalendářních týdnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem BYSTROŇ - zateplení, a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702
00 Ostrava-Přívoz, IČ: 27800466, za nabídkovou cenu:

Kč 7.996.303,00 bez DPH, tj. Kč 9.115.785,00 vč. DPH a lhůtu realizace 13 kalendářních týdnů,

- jako třetím v pořadí s uchazečem BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 739 36
Bruzovice, IČ: 26807947, za nabídkovou cenu:

Kč 8.690.635,00 bez DPH, tj. Kč 9.907.324,00 vč. DPH a lhůtu realizace 8,57 kalendářních týdnů,
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ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 20.12

Termín: 30. 11. 2012

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Zateplení domu Jugoslávská 20, včetně opravy lodžií"

Termín: 15. 09. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Zateplení domu Jugoslávská 20, včetně opravy lodžií" a předat jej k podpisu starostovi Městského
obvodu Ostrava-Jih

Termín: 30. 09. 2012

2664/53  
95P

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) - Oprava komunikace Břustkova, O.-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 48.12 k provedení stavebních prací "Oprava komunikace Břustkova,
O.-Výškovice" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

s vybraným uchazečem JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ
719 00, IČ 258 55 581  za nabídkovou cenu:
1 397 567 Kč  bez DPH,
1 677 080 Kč vč. DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Brno,
Mlýnská 68, okres Brno-město, PSČ 602 00, o.z. Ostrava, Palackého 105, Ostrava, PSČ 702 00, IČ
253 17 628,  za nabídkovou cenu
1 427 665  Kč bez  DPH
1 713 198  Kč vč. DPH

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Oprava komunikace Břustkova, O.-Výškovice"

Termín: 10. 09. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Oprava komunikace Břustkova, O.-Výškovice" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 25. 09. 2012

2665/53  
96P

Zrušení  VZ  ( dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu B části
III. Zásad) - „Výměna oken a oprava meziokenních vložek na objektu Lužická 4, Ostrava-
Výškovice“

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit  veřejnou zakázku  VZ 19.12 na provedení stavebních prací  „Výměna oken a oprava
meziokenních vložek na objektu Lužická  4, Ostrava-Výškovice“  z důvodů uvedených v důvodové
zprávě

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

zabezpečit všechny potřebné úkony  spojené se zrušením této veřejné zakázky VZ 19.12

Termín: 10. 09. 2012

2666/53  
97P

Veřejná zakázka "EKOTERMO - Ostrava Jih" dodatek č. 3

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/045/11 na realizaci veřejné zakázky
 "EKOTERMO - Ostrava Jih", kterým se snižuje konečná cena na tuto zakázku na částku 57 605
771,27 Kč bez DPH, tj. 62 959 026,39 Kč vč. 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 "Sdružení BDSTAV MORAVA - HANT BA, EKOTERMO - Ostrava Jih",  zastoupeným
vedoucím účastníkem sdružení BDSTAV MORAVA s.r.o.

bere na vědomí

částku odvodu DPH  6 167 899,53 Kč u části veřejné zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/045/11

Termín: 07. 09. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/045/11 na výše uvedenou zakázku a předat
jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 07. 09. 2012

2667/53  
98

Dohoda o narovnání

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dohody o narovnání s M. L. a J. Sch. a zmocňuje starostu Městského obvodu
Ostrava-Jih k podpisu této dohody.
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

85P Přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

stanoví

v souladu s § 131 zákona 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" osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace
Majetková správa Ostrava-Jih Ing. Pavlu Paskovi s účinností od 01.09.2012 dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu platového výměru

87P Demolice spojovacího krčku ul. 29. dubna 33/259, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/015/2012, na realizaci veřejné zakázky VZ
18.12, pro stavbu "Demolice spojovacího krčku ul. 29. dubna 33/259, Ostrava-Výškovice"
k provedení dodatečných stavebních prací, na základě předložených dokladů, kterými se zvyšuje
konečná cena na tuto zakázku na částku 1,933.931,00 Kč bez DPH, a kterým se upravuje
položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění některých prací a realizace
dodatečných prací nutných k dokončení této zakázky, se zhotovitelem Ing. Miroslav Pytel - MIROP,
se sídlem Slavníkovců 13A, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,

rozhodla

o uzavření dodatku  č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/015/2012, na realizaci veřejné zakázky VZ
18.12, pro stavbu "Demolice spojovacího krčku ul. 29. dubna 33/259, Ostrava-Výškovice"
kterým se prodlužuje lhůta realizace veřejné zakázky o 10 pracovních dnů, a to z důvodu realizace
oplocení, ostatní práce budou dokončeny v původním termínu.

bere na vědomí

navýšení částky odvodu DPH na 386.787,00 Kč u části zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

Připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě "Demolice spojovacího krčku ul. 29. dubna 33/259,
Ostrava-Výškovice"

Termín: 27. 08. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě "Demolice spojovacího krčku ul. 29. dubna 33/259,
Ostrava-Výškovice" a předložit jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 29. 08. 2012
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