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Přehled usnesení 66. schůze Rady městského obvodu, ze dne 14. 2. 2013 00:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3237/66 1. Kalendář příjmů a výdajů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2013 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3238/66 2. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3239/66 3. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3240/66 4. Žádost o  finanční příspěvek Nadace OKD na vybavení školských zařízení MŠ Herrmanna, MŠ Klegova a MŠ
Chrjukinova (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3241/66 5. REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3242/66 6. Návrh na přijetí věcného daru (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3243/66 7. Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3244/66 8. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3245/66 9. Změna odpisových plánů na rok 2013 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3246/66 10. Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou Staatutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3247/66 11. Přijetí finančních  darů - 21. reprezentační ples městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3248/66 12. Žádost o započtení vynaložených nákladů na úpravu sociálního zařízení v nájemném (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

3249/66 13. Přihláška k odběru tepla (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3250/66 14. Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3251/66 15. Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3252/66 16. Souhlas s kácením dřevin na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3253/66 17. Zveřejnění záměru na výpůjčku/pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží –
variantní návrh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3254/66 18. Doplnění zmocnění starosty a místostarosty k vydávání souhlasů dle stavebního zákona (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3255/66 19. Pronájem části pozemku p.č.354/14, k.ú. Hrabůvka, ul.  Mitušova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3256/66 20. Pronájem části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3257/66 21. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3258/66 22. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemky v k.ú. Hrabůvka,
ul. J. Kotase, Tlapákova, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Kučery (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3259/66 23. Ukončení nájemního vztahu k  pozemku p.p.č. 995 v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3260/66 24. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3261/66 25. Změna nájemních smluv na pronájem pozemků (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3262/66 26. Jmenování členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2013
Aktualizace pojistné smlouvy č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

3263/66 27. Aktualizace "Zásad pro pronájem krytých stání a garáží Statutárního města Ostrava, Městského obvodu
Ostrava - Jih, svěřených Majetkové správě Ostrava - Jih" (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3264/66 28. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3265/66 29. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3266/66 30. Vyřazení majetku MSOJ (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3267/66 31P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B části
II. Zásad) - „Poskytování právních služeb v roce 2013“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

3268/66 32P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV. čtvrtl.
2012 ZŠ a MŠ, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3269/66 33P. Revokace usn.č. 3229/65 z 31.01.2013 - Podmínky výzvy (staveb.práce dle § 18 odst. 5 z.č. 137/2006 Sb.,
o veřej. zakázkách, v pl.znění a odd. B části II. Zásad) - Výměna stoupaček SV, TV, Ci a kanalizace v obj.
DPS Horymírova 3054/121, O.-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)
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3270/66 34P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
části III. Zásad) - "zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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3237/66  
1

Kalendář příjmů a výdajů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

kalendář příjmů a výdajů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2013

3238/66  
2

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Odborářská v Ostravě-
Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové zprávy

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 19
H. J., bytem Provaznická 65, Ostrava-Hrabůvka

3239/66  
3

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 19
A. S., Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka

3240/66  
4

Žádost o  finanční příspěvek Nadace OKD na vybavení školských zařízení MŠ Herrmanna, MŠ
Klegova a MŠ Chrjukinova

Rada městského obvodu

a souhlasí

s podáním žádosti o finanční příspěvek  Nadace OKD z programu Pro zdraví na vybavení školských zařízení
MŠ Herrmanna, MŠ Klegova a MŠ Chrjukinova

3241/66  
5

REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci  o schválení žádosti o podporu projektu REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO
"ODRA", který byl vybrán  k spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 -
Zlepšení stavu přírody a krajiny
pověřuje

starostu městského obvodu Ostrava - Jih k jmenování projektového týmu v tomto složení:

Ing. Jana Pěluchová - projektový manažer
Taťána Zlámaná - člen projektového týmu
Ing. Lenka Patrmanová - člen projektového týmu
Renáta Rárová - člen projektového týmu
Mgr. Michael Kutty - člen projektového týmu

3242/66  
6

Návrh na přijetí věcného daru

Rada městského obvodu

rozhodla

o přijetí věcného daru  pro dětské hřiště herní prvek "Beruška" v hodnotě Kč 49.126,00  od TENNIS Zlín,
a.s. IČ 46975764 se sídlem Zlín, Louky, Štramberská 300, PSČ 763 02 pro potřeby školství dle
předloženého matreiálu
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu darovací smlouvy s firmou TENNIS
Zlín, a.s.

3243/66  
7

Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

Rada městského obvodu

ukládá

ředitelce Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace odvod finančních
prostředků z investičního fondu této organizace v celkové  výši 600 tis. Kč na účet zřizovatele,  a to 400 tis.
Kč do 30. 6. 2013 a 200 tis. Kč do 30. 10. 2013  dle důvodové zprávy.
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3244/66  
8

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách

Rada městského obvodu

souhlasí

s místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, pro školní rok
2013/2014, v mateřských školách zřizených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
dle důvodové zprávy

3245/66  
9

Změna odpisových plánů na rok 2013 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2013
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové  Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace dle důvodové zprávy

3246/66  
10

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 8 000,- Kč od p. Sýkorové, Bulharská 25, Ostrava-Poruba na zakoupení fotoaparátu,
hraček, učebních pomůcek pro děti MŠ.

3247/66  
11

Přijetí finančních  darů - 21. reprezentační ples městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o přijetí finančních darů na zajištění 21. reprezentačního plesu městského obvodu Ostrava-Jih
- od fy WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 253 37 009 v hodnotě Kč 5.000,-
- od fy JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ 258 55 581 v hodnotě Kč
10.000,-
zmocňuje

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

3248/66  
12

Žádost o započtení vynaložených nákladů na úpravu sociálního zařízení v nájemném

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením zápočtu skutečně vynaložených nákladů na úpravu sociálního zařízení v nájemném dle
důvodové zprávy v nebytovém prostoru na ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka, kterou provede nájemce
Institut pro ženy, o.s., se sídlem Krmelín, Lyskova 564, zastoupeným Ing. Renatou Ptáčníkovou, IČ
22691006, a to ve výši cca 75%, t.j. max. 16 tis. Kč bez DPH.

3249/66  
13

Přihláška k odběru tepla

Rada městského obvodu

souhlasí
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s uzavřením "Přihlášky k odběru tepla"  ke smlouvě číslo 70010 o dodávce tepelné energie ze dne 7.7.2005
se společností Dalkia Česká republika a.s., 28.října 3337/7, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 709 74, IČ
45193410 na odběrném místě Patrice Lumumby 2717/1, Ostrava - Zábřeh (nebytové prostory v objektu
kino Luna).
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu "Přihlášky k odběru tepla".

3250/66  
14

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající právnické osoby "MUDr. Dostalíková Pavla s.r.o.", jejíž
jednatelkou je paní MUDr. Pavla Dostalíková, v pronajatých nebytových prostorách v obytném domě č. pop.
338 na ul. Jubiljení 15  v Ostravě-Hrabůvce, a to po dobu trvání nájemního vztahu k předmětným
nebytovým prostorám dle důvodové zprávy

3251/66  
15

Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
ukončit nájem garážového stání č. 8 v obytném domě na ul. Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina s
nájemkyní paní R. K., bytem B. Četyny 952/9, Ostrava-Bělský Les dohodou ke dni 28.02.2013

II.
zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 8, které se nachází v obytném
domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih na ul. Fr.
Formana 271/47, Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší
měsíčního nájemného 815,- Kč vč. DPH

3252/66  
16

Souhlas s kácením dřevin na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti Pöyry Environment a.s., IČ: 46347526, pobočka Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava,
která zastupuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71
Ostrava – Moravská Ostrava jako investora akce stavby „Oprava vodovodu ve Výškovicích, ulice Staňkova“

a
vydává

souhlas s kácením 2 ks stromů, z toho 1 ks bříza o průměru kmene 79 cm a 1 ks borovice o průměru
kmene 41 cm  na pozemcích parc.č. 740/4 ostatní plocha-jiná plocha a parc.č. 740/39 ostatní plocha-
ostatní komunikace, ul. Staňkova, k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih v rámci stavby „Oprava vodovodu ve Výškovicích, ulice
Staňkova“

3253/66  
17

Zveřejnění záměru na výpůjčku/pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita
Drůbeží – variantní návrh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku parc.č. 893/154 trvalý travní porost  o výměře 4080 m2 (160 m
x 30 m), v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zatravněné plochy pozemku jako dráhy pro provoz
leteckých modelů, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3254/66  
18

Doplnění zmocnění starosty a místostarosty k vydávání souhlasů dle stavebního zákona

Rada městského obvodu

doplňuje

zmocnění dle usnesení č. 2046/43 ze dne 29.3.2012 o bod:
5) vydávání souhlasů k územnímu rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 86, odst 3 stavebního zákona.

3255/66  
19

Pronájem části pozemku p.č.354/14, k.ú. Hrabůvka, ul.  Mitušova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajat část pozemku p.č. 354/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú. Hrabůvka ul. Mitušova , v
majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih, paní N.  G., bytem Stará
Čtvrť 365, Ostrava - Lhotka, za účelem užívání parkovacího stání  pro osobní motorové vozidlo, s ročním
nájmem ve výši 45 Kč/m2 bez DPH, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
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3256/66  
20

Pronájem části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajat část pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Provaznická , v majetku statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih,  za
účelem  užívání  parkovacího stání (poziceč. 21) pro osobní automobil, manželům N. a V. V., bytem
Provaznická 24, Ostrava – Hrabůvka,  za cenu 45,-Kč/rok/m2 bez DPH, na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou

3257/66  
21

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č.  6374 zastavěná plocha o výměře 15  m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
„Při Hůře“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih,
manželům V. a F. V., bytem Výškovická 127, Ostrava – Zábřeh, za účelem užívání pozemku pod stavbou
zahradní chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3258/66  
22

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemky v k.ú.
Hrabůvka, ul. J. Kotase, Tlapákova, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Kučery

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „4733 RekoMS Ostrava – Josefa Kotase – I. etapa na pozemku
p.č. 391/1 ostatní plocha, zeleň, na pozemku p.p.č.403/1 ostatní plocha, zeleň a pozemku p.č. 456/4
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. J. Kotase, Tlapákova,  které jsou v majetku
Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce NTL
plynovodu a NTL přípojek plynu v dané lokalitě a dále za účelem rekonstrukce přípojek plynu  v rámci akce
„ 4733 REKO MS Ostrava-Josefa Kotase I. Etapa v délce plynovodu cca 258 bm a přípojek plynu v délce cca
50 bm za podmínky, že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s
požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS
souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „4736 Reko MS Ostrava – Josefa Kotase – II. etapa na pozemku
p.č. 414 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hrablůvka, na pozemku p.č. 97/1 ostatní plocha, jiná
plocha v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. J. Kotase, A. Kučery,  které jsou v majetku Statutárního města
Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce NTL plynovodu a NTL přípojek
plynu v dané lokalitě a dále za účelem rekonstrukce přípojek plynu  v rámci akce „ 4736 Reko MS ostrava –
Josefa Kotase II. etapa v délce  plynovodu 208 bm a přípojek ply\nu v délce 40 bm za podmínky, že úpravy
zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek p.č. 391/1 ostatní plocha, zeleň, na
pozemek p.p.č.403/1 ostatní plocha, zeleň  a pozemek p.č. 456/4 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Hrabůvka, lokalita ul. J. Kotase, Tlapákova,  které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce NTL plynovodu a NTL přípojek plynu v dané
lokalitě a dále za účelem rekonstrukce přípojek plynu v rámci akce „ 4733 Reko MS Ostrava-Josefa Kotase
I. etapa v délce plynovodu cca 258 bm a přípojek plynu v délce cca 50 bm  a o zřízení věcného břemene dle
předloženého návrhu na pozemku p.č. 97/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul.
J. Kotase, A. Kučery,  které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce NTL plynovodu a NTL přípojek plynu v dané lokalitě a dále za účelem
rekonstrukce přípojek plynu  v rámci akce „ 4736 Reko MS ostrava – Josefa Kotase II. etapa v délce
 plynovodu 208 bm a přípojek plynu v délce 40 bm

pro společnost SMP Net, s.r.o.IČ 27768961, se sídlem Hornopolní 3341/38, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava 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 nového plynovodu s novými přípojkami plynu

b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním staveb „4733 Reko MS Ostrava -Josefa Kotase
I. etapa“ a „ 4736 Reko MS Ostrava – Josefa Kotase II. etapa“
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností SMP Net s.r.o.,  IČ 27768961, se sídlem Hornopolní
3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu
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3259/66  
23

Ukončení nájemního vztahu k  pozemku p.p.č. 995 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit nájemní vztah  k pozemku p.p.č. 995 o výměře 63 m2 v k.ú. Hrabůvka, který je v současné době v
pronájmu SBD Vítkovice, Daliborova 54, Ostrava-Mariánské Hory, dohodou dnem 28.2.2013, dle důvodové
zprávy

3260/66  
24

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Bolotova, paní B. F., bytem Bolotova 11, Ostrava – Zábřeh, dle Smlouvy o nájmu nemovitosti č.
7/014/773/10/Ulr. ze dne 13.10.2010, ve znění dodatku, z důvodu prodeje stavby parkovacího stání,
dohodou dnem 28.2.2013

b)  zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 13,5 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání parkovacího stání (pozice č. 14) pro osobní automobil,  na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

3261/66  
25

Změna nájemních smluv na pronájem pozemků

Rada městského obvodu

rozhodla

o úpravě znění nájemních smluv ve věci sjednání inflační doložky u výše nájmu a vypuštění znění o
regulovném nájemném dle důvodové zprávy.

3262/66  
26

Jmenování členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů městského obvodu Ostrava-Jih pro rok
2013
Aktualizace pojistné smlouvy č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 1798/40 ze dne 16.2.2012,
jmenuje

členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2013 podle přiloženého
návrhu,
rozhodla

o uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě č. 0003631018 o pojištění odpovědnosti Jednotky Sboru dobrovolných
hasičů městského obvodu Ostrava-JIh pro případ škody způsobené při výkonu povolání dle důvodové
zprávy,
zmocňuje

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

Ing. Jarmile Rennerové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
připravit návrh dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.,

vedoucímu odboru právního
prověřit návrh dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. a
předložit jej k podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih.

3263/66  
27

Aktualizace "Zásad pro pronájem krytých stání a garáží Statutárního města Ostrava, Městského
obvodu Ostrava - Jih, svěřených Majetkové správě Ostrava - Jih"

Rada městského obvodu

schvaluje

aktualizaci "Zásad pro pronájem krytých stání a garáží Statutárního města Ostrava, Městského obvodu
Ostrava - Jih, svěřených Majetkové správě Ostrava - Jih"  dle předložené důvodové zprávy.

3264/66  
28

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 01, box č. 43, PP na ul. Fr.Formana paní E. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 34, PP na ul. B. Četyny paní R.K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.
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3265/66  
29

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 18, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan Rudolf Kriebel,
- PO 32, box č. 04, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Ivan Mucha,
- PO 32, box č. 36, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní Ludmila Ritzková, dle
důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 28, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce paní Renáta Dimlová,
- PO 09, box č. 28, PP na ul. Výškovická, Ostrava - Výškovice, nájemce paní RNDr. Karla Mádlová, 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.

3266/66  
30

Vyřazení majetku MSOJ

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o vyřazení majetku MSOJ dle důvodové zprávy.

3267/66  
31P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II. Zásad) - „Poskytování právních služeb v roce 2013“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 07.13 na „Poskytování právních
služeb v roce 2013“ 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 a hodnotící komisi ve složení
členové:
1. Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. JUDr. Jiří Prokeš, odbor právní

náhradníci členů:
1. Ing. Jarmila Rennerová, vedoucí odboru financí a rozpočtů
2. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. JUDr. Emilia Kopalová, odbor právní
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 07.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření mandátní smlouvy
Termín: 30. 03. 2013

3268/66  
32P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
IV. 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:
- za IV. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2012 Základní školy Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 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

3269/66  
33P

Revokace usn.č. 3229/65 z 31.01.2013 - Podmínky výzvy (staveb.práce dle § 18 odst. 5 z.č.
137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v pl.znění a odd. B části II. Zásad) - Výměna stoupaček SV,
TV, Ci a kanalizace v obj. DPS Horymírova 3054/121, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu
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revokuje

usnesení č. 3229/65 ze dne 31.01.2013, kterým rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu VZ 06.13 k provedení stavebních prací  „Výměna stoupaček SV, TV, Ci a
kanalizace v objektu DPS Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh“ 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, a to z
důvodu zjištěných nesrovnalostí mezi skutečným stavem objektu a navhovanými opravami dle projektové
dokumentace

3270/66  
34P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - "zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-"

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce VZ 05.13 "Zateplení a výměna oken ZŠ
Srbská, Ostrava-" dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 05.13
Termín: 31. 03. 2013
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