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Přehled usnesení 98. schůze Rady městského obvodu, ze dne 17. 4. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4970/98 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4971/98 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4972/98 3. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4973/98 4. Žádost o pověření k přijetí prohlášení snoubenců (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4974/98 5. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4975/98 6. Ukončení nájemního vztahu v krytém stání - odstoupení od smlouvy (František Dehner, místostarosta)

4976/98 7. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4977/98 8. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4978/98 9. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4979/98 10. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Gavlase (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4980/98 11. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. P. Lumumby (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4981/98 12. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kischova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4982/98 13. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4983/98 14. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4984/98 15. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací ve školství a kultuře za rok 2013 (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4985/98 16. Změna odpisových plánů na rok 2014 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4986/98 17. Přerušení provozu mateřských škol a školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4987/98 18. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4988/98 19. Bezpečnostní situace a prevence kriminality
Městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4989/98 20. Bezúplatné předání ostatního dlouhodobého nehmotného majetku - projektové dokumentace Statutárnímu
městu Ostrava (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4990/98 21. Pacht pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4991/98 22. Prodej pozemku a jeho součásti - domu na ul. Jugoslávská 26, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické
osoby–družstva (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4992/98 23. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4993/98 24. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4994/98 25. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4995/98 26. Souhlas s kácením dřevin a keřů na pozemcích v k. ú. Hrabůvka, ul. Dr. Lukášové (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4996/98 27. Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4997/98 28. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Výškovická x Jugoslávská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4998/98 29. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na
pozemek v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4999/98 30. Stanovisko k prodeji části pozemku poz. parc.č. 329/1 v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5000/98 31. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku poz. parc. č. 270/25 v k.ú. Hrabůvka, ulice Provaznická
(č.29) (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5001/98 32. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5002/98 33. Zveřejnění záměru na změnu podmínek smlouvy o budoucí nájemní smlouvě uzavřené na pronájem části
pozemku poz. parc. č. 654/80 v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5003/98 34. Stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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5004/98 35. Odpis pohledávek po zemřelých (František Dehner, místostarosta)

5005/98 36. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky o sdružených službách dodávky
elektrické energie pro Statutární město Ostrava a městské organizace pro období od 1.1.2015 do
31.12.2015. (František Dehner, místostarosta)

5006/98 37. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

5007/98 38. Pronájem garážového stání v obytném domě (František Dehner, místostarosta)

5008/98 39. Pronájem prostor sloužících k podnikání v budově  DPS na ul. Horymírova 121, Ostrava-Zábřeh (František
Dehner, místostarosta)

5009/98 40. Pronájem prostor v  objektu na ul. Lužická 591/4 v Ostravě - Výškovicích (František Dehner, místostarosta)

5010/98 41. Revokace usnesení č. 3710/74 z jednání rady městského obvodu dne 23.05.2013 (František Dehner,
místostarosta)

5011/98 42. Skončení nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování, podání výpovědi z nájmu bytu, pronájem
náhradního bytu (František Dehner, místostarosta)

5012/98 43. Ukončení nájmu prostoru v obytném domě na ul. Závodní 49, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na pronájem
(František Dehner, místostarosta)

5013/98 44. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul. V. Vlasákové 2,
O.-Bělský Les (František Dehner, místostarosta)

5014/98 45. Veřejná zakázka ,,Výměna oken a meziokenních vložek v objektu Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka"
(František Dehner, místostarosta)

5015/98 46. Zveřejnění záměru na pronájem prostor v budovách na ul. P. Lumumby č.p. 2717 a č.p. 2444, v Ostravě-
Zábřehu (František Dehner, místostarosta)

5016/98 47. Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul. Břenkova 7,
O.-Zábřeh (František Dehner, místostarosta)

5017/98 48. Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul. Čujkovova 32,
O.-Zábřeh (František Dehner, místostarosta)

5018/98 49. Zvýšení  nájemného  z důvodu zlepšení užitné hodnoty objektu na ul. Tlapákova 1296/11, Ostrava-
Hrabůvka (František Dehner, místostarosta)

5019/98 51. Žádost nájemců bytu o skončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu (František Dehner,
místostarosta)

5020/98 52. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (František
Dehner, místostarosta)

5021/98 53. Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (František Dehner, místostarosta)

5022/98 55. Elektronické podání - možný střet zájmů (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5023/98 56P. Veřejná zakázka "EKOTERMO - Ostrava Jih 2. část (projekt A)" - dodatek  k SoD č. 1 (František Dehner,
místostarosta)

5024/98 57P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předp. a
části III. Zásad) - Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

5025/98 58P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předp. a
části III. Zásad) - Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5026/98 59P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předp. a
části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce – VII. etapa, domy
Edisonova 17, 19 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5027/98 60P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. čtvrtletí
r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5028/98 61P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - GO elektroinstalace v bytech a ve společných
prostorách domu M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5029/98 62P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - GO elektroinstalace v bytech a ve společných
prostorách domu Mňukova 24/3022, Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5030/98 63P. Výběr nejvhodnější nabídky ( zákon č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů) -Údržba a
realizace dopravního značení na území SMO, Městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5031/98 64P. Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Výměna oken na MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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5032/98 65P. Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Výměna a rozšíření osvětlení učeben objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5033/98 66P. Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna oken v budově na ul. Horymírova 3054/121, O.-Zábřeh,
pavilon "C" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5034/98 67. Pronájem bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení (František Dehner, místostarosta)

5035/98 68P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna oken v budově na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh,
pavilony S1-Z, KA-A (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5036/98 69P. Výběr nejvhodnější nabídky (vyhlášené dle zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů) -
"Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5037/98 70. Přijetí finančního daru na realizaci hřiště pro seniory (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5038/98 OR Žádost o souhlas s použitím loga městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5039/98 OR Ukládací část  k zajištění ostrahy a správy hardwaru a softwaru u příspěvkových organizací (Mgr. Radim
Miklas, místostarosta)

staženo 50. Žádost o společný nájem bytu (František Dehner, místostarosta)

staženo 54. Prominutí části nákladů za spotřebu tepla v části objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava -
Hrabůvka (František Dehner, místostarosta)
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4970/98  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 3 700 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2013)

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5171, UZ 11 o 1 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, UZ 11 o 1 600 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, UZ 11 o 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121, UZ 11 o 600 tis. Kč

4971/98  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Volgogradská 6B tj.  navýšení o 464 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 70 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 394 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 369 o 70 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 369 o 394 tis. Kč

4972/98  
3

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v Ostravě-
Zábřehu a na ulici Odborářská v Ostravě-Hrabůvce dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 41
Bc. P. M., bytem Horymírova ., Ostrava-Zábřeh

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 31
R. V., bytem Hasičská , Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 1
M. M., bytem E. Rošického , Ostrava-Svinov

4973/98  
4

Žádost o pověření k přijetí prohlášení snoubenců

Rada městského obvodu

stanoví

panu Ing. Leo Luzarovi právo užít závěsný odznak se znakem České republiky při sňatečném obřadu
snoubenců - pana R. R. a paní H. Z., dne 07.06.2014
pověřuje

pana Ing. Leo Luzara přijetím souhlasného prohlášení snoubenců - pana R. R.a paní H. Z. - o tom, že spolu
dne 07.06.2014 vstupují do manželství.

4974/98  
5

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemních vztahů z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 31, box č. 45, PP na ul. B.Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan J. F.,
- PO 51, box č. 07, PP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. V., dle důvodové zprávy.
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - krytá stání v:
- PO 01, box č. 49, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan J. M.,
- PO 31, box č. 32, PP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan J. K.,
- PO 32, box č. 57, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní V. M.,
- PO 41, box č. 57, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan R. P., dle důvodové zprávy,

3)
zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.
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4975/98  
6

Ukončení nájemního vztahu v krytém stání - odstoupení od smlouvy

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v PO 32, box č. 8, PP na ul. Vl. Vlasákové,
Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Pavel Vlosinský odstoupením od smlouvy dle důvodové zprávy.

2)
zveřejnit záměr na pronájem výše uvedeného volného místa v krytém stání na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

4976/98  
7

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit  záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 793/98 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, o výměře 12 m2 za účelem zřízení a užívání parkovacího místa na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou.

4977/98  
8

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 623/81 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Jugoslávská, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,
o výměře 46 m2 za účelem zřízení a užívání 3 parkovacích míst na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou.

4978/98  
9

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Smirnovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, o
výměře 32 m2 za účelem zřízení a užívání 2 parkovacích míst na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou.

4979/98  
10

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Gavlase

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 73/42 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dubina u
Ostravy,  ul. A. Gavlase, variantu "A", ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, o výměře 13 m2 za účelem zřízení a užívání parkovacího místa na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou.

4980/98  
11

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Zábřeh nad Odrou,  ul. P. Lumumby, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, o výměře 19 m2 za účelem zřízení a užívání parkovacího místa na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou.

4981/98  
12

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.č. 1237/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25
m2 a pozemku p.č. 1237/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
 ul. Kischova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem zřízení a užívání 2 parkovacích míst na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

4982/98  
13

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/33 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
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 ul. Čujkovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, o
výměře 62 m2 za účelem zřízení a užívání 4 parkovacích míst na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou.

4983/98  
14

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/81 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh
nad Odrou,  ul. Svazácká, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, o výměře 14 m2 za účelem zřízení a užívání parkovacího místa na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou.

4984/98  
15

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací ve školství a kultuře za rok 2013

Rada městského obvodu

projednala

výsledky hospodaření za rok 2013 příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
schvaluje

výši zlepšených výsledků hospodaření  dosažených příspěvkovými organizacemi ve školství a kultuře
zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih za rok 2013 a rozdělení  těchto
zlepšených výsledků hospodaření dle tab. č. 1
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí výsledky hospodaření a rozdělení dosažených
zlepšených výsledků hospodaření za rok 2013 příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených
Statutárním městem, Městským obvodem Ostrava-Jih dle tabulky č. 1.

4985/98  
16

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

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2014
Mateřské  škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci
Mateřské škole Ostrava-Dubina, A. Gavlase12A, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské  škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

4986/98  
17

Přerušení provozu mateřských škol a školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem
je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s přerušením provozu mateřských škol za předpokladu, že bude zajištěna péče o děti v období přerušení
provozu jednotlivých mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih

2) školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih dle důvodové zprávy.

4987/98  
18

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku příspěvkových organizací škol,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 6.577.653,52, dle předloženého návrhu.
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise
Zodp.: předseda likvidační komise

4988/98  
19

Bezpečnostní situace a prevence kriminality
Městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1/ Zprávu Policie ČR, Městského ředitelství policie Ostrava o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a
veřejného pořádku na území České republiky v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012
2/ Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013
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3/ Zprávu prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih 2013
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít jmenované zprávy na vědomí

4989/98  
20

Bezúplatné předání ostatního dlouhodobého nehmotného majetku - projektové dokumentace
Statutárnímu městu Ostrava

Rada městského obvodu

souhlasí

s bezúplatným předáním ostatního dlouhodobého nehmotného majetku - projektové dokumentace týkající
se investiční akce "Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava-Dubina" investičnímu odboru
Statutárního města Ostravy v hodnotě 195.040,- Kč
pověřuje

vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu

4990/98  
21

Pacht pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

propachtovat pozemky parc.č. 813/18 zahrada (ZPF) o výměře 4334 m2, parc.č. 814/6 zahrada (ZPF) o
výměře 6371 m2, parc.č. 820 zahrada (ZPF) o výměře 7872 m2, parc.č. 841/10 trvalý travní porost (ZPF)
o výměře 403 m2, parc.č. 841/11 trvalý travní porost (ZPF) o výměře 402 m2, k.ú. Výškovice u Ostravy,
ul. Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu
neurčitou s roční výpovědní lhůtou, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Ostrava –
Výškovice, IČ: 70968012, P. Lumumby 2341/20, 700 30 Ostrava - Zábřeh

- 18470 m2 za účelem užívání pozemků jako zahrádkářské osady za cenu 6 Kč/m2/rok
- 912 m2 za účelem užívání pozemků pod zahradními chatkami za cenu 11 Kč/m2/rok

4991/98  
22

Prodej pozemku a jeho součásti - domu na ul. Jugoslávská 26, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví
právnické osoby–družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem pozemku parc. č. st. 4529 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 465 m2,
součástí pozemku je stavba – dům č. p. 2825 na ulici Jugoslávská č. or. 26 , v  k. ú. Zábřeh nad Odrou,
část obce Zábřeh, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění, právnické
osobě Bytové družstvo Jugoslávská 26, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 2825/26, PSČ 700 30, za
kupní cenu domu 31.653.120,-- Kč, za kupní cenu pozemku pod domem 246.450,-- Kč, za úhradu nákladů
na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč a za podmínky úhrady správního poplatku za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Převod pozemku s domem se uskuteční za podmínky doložení
výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu o vzniku právnické osoby
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu pozemku a domu, který je součástí
tohoto pozemku dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění a v souladu se "Zásadami prodeje domů,
bytů..." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění.

4992/98  
23

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/36 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Bogorodského, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih,
panu Ivo Zahradníčkovi, bytem Ruská 131/1319, Ostrava - Vítkovice, člen bytového družstva na ul.
Bogorodského 12, Ostrava – Zábřeh, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání  č. 3 pro osobní
automobil, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4993/98  
24

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č.  6071 zastavěná plocha o výměře 16  m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Korýtko, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih, manželům
Bc. Milanovi a Bohunce Čechovským, oba bytem Výškovická 106, 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

4994/98  
25

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

Rada městského obvodu

rozhodla
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pronajmout část 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, panu
 Kamilovi Indrovi, bytem Bolotova 7, Ostrava - Zábřeh,  za účelem užívání parkovacího stání č. 3, s ročním
nájmem ve výši 45,- Kč/m2 + zákonná sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4995/98  
26

Souhlas s kácením dřevin a keřů na pozemcích v k. ú. Hrabůvka, ul. Dr. Lukášové

Rada městského obvodu

vydává

souhlas s kácením 23 ks stromů a 4 skupin keřů o celkové rozloze 78 m2  na pozemcích p.p.č. 270/6, p.p.č.
288/18, p.p.č. 304/2, p.p.č. 304/3, p.p.č. 311/1, p.p.č. 311/33, p.p.č. 311/35 a p.p.č. 311/36 vše ostatní
plocha v k.ú.Hrabůvka,  ulice dr. Lukášové, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih  v rámci akce  „K GO JM Š 53.1.0-Š53.1.1.1, ul. Dr., Lukášové 2xDN 300“ pro investora
- společnost Dalkia Česká republika, a.s.,  se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava,  702 00  Ostrava,
IČ 45119410, za podmínky provedení náhradní výsadby dle požadavků správce zeleně odboru dopravy a
KS, dle důvodové zprávy

a
zmocňuje

provedením uvedeného kácení  společnost Dalkia Česká republika, a.s.,  se sídlem 28. října 3337/7,
Moravská Ostrava,  702 00  Ostrava, IČ 45119410

4996/98  
27

Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova

Rada městského obvodu

vydává

souhlas s kácením 5 ks stromů na pozemku p.p.č. 458/28 ostatní plocha v k.ú.Hrabůvka,  ul. Klegova, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih  v rámci akce  „K GO JM Š
53.2.V-Š 53.3.OV ul. Klegova 2x DN 400“ pro investora - společnost Dalkia Česká republika, a.s.,  se
sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava,  702 00  Ostrava, IČ 45119410, za podmínky provedení
náhradní výsadby dle požadavků správce zeleně odboru dopravy a KS, dle důvodové zprávy

a
zmocňuje

provedením uvedeného kácení  společnost Dalkia Česká republika, a.s.,  se sídlem 28. října 3337/7,
Moravská Ostrava,  702 00  Ostrava, IČ 45119410

4997/98  
28

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby plynovodu v celkové délce 1989 bm včetně 66 ks plynovodních
přípojek v celkové délce 376 bm a 2 ks skříní HUP na potrubí OPZ v celkové délce 7 bm v rámci akce „REKO
MS Ostrava, ul. Rodinná“ pod povrchem pozemků st.p.č. 1671 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 555/1
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/162 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/164
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/165 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 560/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 567 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 574/5 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 574/8 zahrada, p.p.č. 574/22 zahrada a p.p.č. 575 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcíchst.p.č. 1671 zastavěná plocha a nádvoří,
p.p.č. 555/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/162 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
555/164 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/165 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
560/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 567 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 574/5
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 574/8 zahrada, p.p.č. 574/22 zahrada a p.p.č. 575 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby plynovodu v celkové délce
1989 bm včetně 66 ks plynovodních přípojek v celkové délce 376 bm a 2 ks skříní HUP na potrubí OPZ v
celkové délce 7 bm v rámci akce „REKO MS Ostrava, ul. Rodinná“, pro společnost RWE GasNet, s.r.o., IČ:
27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní
ploše  a za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:
a) umístění a užívání plynovodu vč. přípojek a 2 ks HUP
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním plynovodu vč. přípojek a 2 ks HUP,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
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souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem plynovodu vč. přípojek a 2 ks HUP  -
společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17,
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu s
dobou platnosti do 30.4.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky,
komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS, dle
důvodové zprávy

4998/98  
29

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby plynárenského zařízení - elektrické polarizované drenáže v délce
cca 11 bm na pozemek parc. č. 100/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice Horní ve
vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemku parc. č.
100/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem umístění staveb plynárenského zařízení -
elektrické polarizované drenáže v délce cca 11 bm pro společnost RWE GasNet, s.r.o.,  IČ 27295567, se
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše.

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

a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
rozhodla

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky plynárenského zařízení -
elektrické polarizované drenáže – společností  RWE GasNet, s.r.o.,  IČ 27295567, se sídlem Ústí nad
Labem, Klíšská 940 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě v rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 30.4.2016.

4999/98  
30

Stanovisko k prodeji části pozemku poz. parc.č. 329/1 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k prodeji části pozemku poz. parc.č. 329/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 80 m2 v k.ú. Hrabůvka ve vlastnictví statutárního města Ostravy nesvěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih.

5000/98  
31

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku poz. parc. č. 270/25 v k.ú. Hrabůvka, ulice
Provaznická (č.29)

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku poz. parc. č. 270/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v
k.ú. Hrabůvka, ulice Provaznická, v majetku statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání parkovacího místa č. 29 pro osobní motorové vozidlo, na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou.

5001/98  
32

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku st. p. č. 6299 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému
obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

5002/98  
33

Zveřejnění záměru na změnu podmínek smlouvy o budoucí nájemní smlouvě uzavřené na
pronájem části pozemku poz. parc. č. 654/80 v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na změnu podmínek smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvě o právu provést stavbu
č. 38/014/60/30 ze dne 21.2.2013 uzavřené se společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., kdy práva a
závazky plynoucí z této smlouvy přešly na společnost OC LUNA s.r.o., se sídlem Palackého třída 916/158,
Brno-Královo Pole, IČ 01688880, sjednané na pronájem části pozemku poz. parc. č. 654/80 v k.ú. Zábřeh
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nad Odrou. Změnou bude dotčena celková výměra pronajatého pozemku, která má nově činit 3,24 m2 a
pohledové řešení pylonu, na němž bude umístěno logo společnosti Billa.

5003/98  
34

Stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

souhlasí

se záměrem města prodat pozemek p.p.č. 1079/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 73 m2,
pozemek p.p.č. 1079/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m2 a část pozemku p.p.č. 1079/2
ostatní plocha, ostatní komunikace v rozsahu daném zákresem v k.ú Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s., IČ 25911368, se sídlem Ruská č.p. 3077/135, 700 30, Ostrava - Zábřeh, za účelem realizace
výstavby Atletické haly Vítkovice

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k prodeji dotčených pozemků za uvedeným
účelem

5004/98  
35

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- p. J. P., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 337/6, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 10.269,50 Kč s příslušenstvím
za refakturaci nákladů na opravu bytu,
- p. M. M., za pronájem bytu na ul. Šponarova 612/12, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 937,30 Kč s
příslušenstvím za refakturaci nákladů na opravu bytu,
- p. J. K., za pronájem bytu na ul. Letecká 588/34, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 9.398,94 Kč s příslušenstvím
za refakturaci nákladů na opravu bytu,
- p. L. C., za pronájem bytu na ul. V. Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, ve výši 13 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2012 a ve výši 17.196 Kč za poplatek z prodlení,
dle důvodové zprávy

5005/98  
36

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky o sdružených službách
dodávky elektrické energie pro Statutární město Ostrava a městské organizace pro období od
1.1.2015 do 31.12.2015.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

oznámení zadavatele Statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8 Ostrava, PSČ 729 30 o
výběru nejvhodnější nabídky na sdruženou dodávku elektrické energie na období od 1.1.2015 do
31.12.2015 pro městský obvod Ostrava - Jih z hladiny vysokého napětí (VN) a hladiny nízkého napětí (NN)
a uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie z hladiny vysokého napětí (VN) s
vybraným uchazečem pro část I. veřejné zakázky - Amper Market, a.s., IČ 24128376, sídlo Antala Staška
1076/33a, Praha 4, PSČ 140 00 a uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie z
hladiny nízkého napětí (NN) s vybraným uchazečem pro část II. veřejné zakázky - Europe Easy Energy a.s.,
IČ 28603001, sídlo Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle, PSČ 140 00.
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství připravit Smlouvu o sdružených
službách dodávky elektrické energie z hladiny vysokého napětí (VN) a Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektrické energie z hladiny nízkého napětí (NN) k podpisu starostovi městského obvodu.

5006/98  
37

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 13
R. R., Glazkovova 

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 26
L. F., Dr. Martínka 

Volgogradská 126, 1+2, standard, č. b. 6
W. M., Dr. Malého , O.-Moravská Ostrava

P. Lumumby 16, 1+2, standard, č. b. 7
Bc. U. V., Mňukova 
 
B. Václavka 1, 1+3, standard, č. b. 18
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B. L., Dr. Šavrdy 

Kotlářova 12, 1+kk, standard, č. b. 3
M. B., Plavecká 

Kotlářova 12, 1+kk, standard, č. b. 12
G. V., Z. Bára 

Kotlářova 10, 1+kk, standard, č. b. 7
P. Z. Provaznická 

Kotlářova 10, 2+kk, standard, č. b. 6  
D. I., M. Kopeckého , O.-Poruba

Kotlářova 10, 2+kk, standard, č. b. 2  
D. J., M. Kopeckého , O.-Poruba

Kotlářova 10, 2+kk, standard, č. b. 1  
P. L., Volgogradská 

Kotlářova 10, 3+kk, standard, č. b. 4
K. J., U Lesa 

2) nevybrat na pronájem bytu žádného nájemce a pronájem bytu znovu zveřejnit výběrovým řízením za
smluvní nájemné

Kotlářova 10, 1+kk, standard, č. b. 12
rozhodla

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

II.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Jubilejní 26, 1+2, standard, č. b. 2
G. R., Maďarská , O.-Poruba

III.

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

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 57
P. R., Čujkovova 

F. Formana 28, 0+2, standard, č. b. 23
Ž. G., Adamusova

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 70
V. A., Jugoslávská  a V. E., Jugoslávská 

F. Formana 49, 0+2, standard, č. b. 7
R. R., Stadická  a R. A., Stadická 

2) o skončení společného nájmu (nájmu) bytu dohodou podle ust. § 1981 občanského zákoníku na základě
pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským, dle důvodové zprávy

- Y. D.

V.A., Jugoslávská  a V. E., Jugoslávská 

- JUDr. M. K.

P. R., Čujkovova 
R. R., Stadická  a R. A., Stadická
rozhodla

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

5007/98  
38

Pronájem garážového stání v obytném domě

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu garážového stání č. 4 v obytném domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih na  ul. Fr. Formana 281/34, Ostrava-Dubina, který  je součástí pozemku
parc. č. st. 110/91 v k.ú. Dubina, panu J. M., bytem Fr. Formana 253/14, Ostrava-Dubina na dobu
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neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a měsíčním nájemným ve výši 830,- Kč vč. DPH s učinností od
01.05.2014

5008/98  
39

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu prostor sloužících k podnikání o výměře 62,47 m2, v budově   č.p. 3054 objekt občanské
vybavenosti, která je  součásti pozemku p.č. st. 4911 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
na ul. Horymírova 121 v Ostravě-Zábřehu, nájemci panu Ing. A. S., se sídlem Horymírova 126, Ostrava-
Zábřeh, IČ: 61967190,  za účelem užívání jako výrobny a skladování zmrzlinových směsí, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájmu 250 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy

5009/98  
40

Pronájem prostor v  objektu na ul. Lužická 591/4 v Ostravě - Výškovicích

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o pronájmu prostor v budově č.p. 591 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st. 793/13
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. Lužická 4/591 v Ostravě - Výškovicích, o
výměře 251,82 m2, paní N. L., bytem Jičínská 281/11 Ostrava-Výškovice, IČ: 47831758,  za účelem
užívání jako ubytovacího zařízení pro seniory, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší
nájemného 200 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy

II.
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  nájemní a právu provést stavbu s paní Natašou Laskovskou, bytem
Jičínská 281/11 Ostrava-Výškovice, IČ: 47831758
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smluv

5010/98  
41

Revokace usnesení č. 3710/74 z jednání rady městského obvodu dne 23.05.2013

Rada městského obvodu

revokuje

své  usnesení č. 3710/74 ze dne 23.05.2013, týkající se umístění reklamních zařízení na objektech v rámci
realizace investičního záměru "Modernizace kina Luna"
rozhodla

I.
o pronájmu části stěnové plochy z čelní strany kina Luna v pravé horní polovině budovy č.popisné 2651
občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st. 3454 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, na ulici Výškovická 113 v Ostravě-Zábřehu za účelem umístění externě nasvětleného reklamního
nápisu s označením provozovny společnosti BILLA, spol. s r. o., se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u
Prahy, IČ: 00685976, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 40.000 Kč/rok
bez DPH o velikosti 840 x 3280 mm, za podmínky udělení předchozího souhlasu Rady města Ostravy

II.
o vypůjčce části stěnové plochy nad nově vybudovaným vchodem z boční strany ulice Kosmonautů na
budově č.popisné 2717 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st. 3564 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici Patrice Lumumby 1 v Ostravě-Zábřehu za účelem umístění
nasvětleného reklamního nápisu s označením provozovny společnosti BILLA, spol. s r. o., se sídlem
Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 00685976, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou o
velikosti 840 x 3280 mm, za podmínky udělení předchozího souhlasu Rady města Ostravy
žádá

Radu města Ostravy o udělení předchozího souhlasu:

s pronájmem části stěnové plochy z čelní strany kina Luna v pravé horní polovině budovy č.popisné 2651
občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st. 3454 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, na ulici Výškovická 113 v Ostravě-Zábřehu za účelem umístění externě nasvětleného reklamního
nápisu s označením provozovny společnosti BILLA, spol. s r. o., se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u
Prahy, IČ: 00685976, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s pronájmem ve výši 40.000
Kč/rok bez DPH o velikosti 840 x 3280 mm

a s vypůjčkou části stěnové plochy nad nově vybudovaným vchodem z boční strany ulice Kosmonautů na
budově č.popisné 2717 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st. 3564 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou,na ulici Patrice Lumumby 1 v Ostravě-Zábřehu za účelem umístění
nasvětleného reklamního nápisu s označením provozovny společnosti BILLA, spol. s r. o., se sídlem
Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 00685976, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou o
velikosti 840 x 3280 mm, dle důvodové zprávy

5011/98  
42

Skončení nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování, podání výpovědi z nájmu bytu,
pronájem náhradního bytu
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Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o skončení společného nájmu (nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem  Sibinským, dle
důvodové zprávy

1) JUDr. M. K.

Z. M., Jubilejní 
B. R., Odborářská 

2) JUDr. J. J.

J. L., Vaňkova 
M. T., P. Lumumby 

3) Y. D.

Ch. F., Čujkovova 
D..J. Karpatská  a D. J., Karpatská 

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

místnost č. 11 - P. J., Čujkovova 
místnost č. 13 - Š. Y., Horní 3
místnost č. 14 - P. K., Horní 3
místnost č. 16 - Š. V., Horní 3
místnost č. 19 - H. I., Horní 3

III.
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2, 3 občanského zákoníku na základě pověření
daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským Yvetě Dvořákové, dle důvodové zprávy

K. T., Volgogradská 

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

Jubilejní 17, 1+2, standard, č. b. 1
L. P., Velflíkova  a L. E., Velflíkova 

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

L. P., Velflíkova  a L. E., Velflíkova

5012/98  
43

Ukončení nájmu prostoru v obytném domě na ul. Závodní 49, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na
pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení nájmu prostoru v obytném domě na ul. Závodní 330/49 v Ostravě-Hrabůvce s nájemkyní paní
Mgr.A. Renatou Kalousek Indrovou, bytem Trnávka 243, IČ: 87841291, dohodou ke dni 30.04.2014  

II.
o zveřejnění záměru na pronájem prostoru o výměře 26,89 m2 v obytném domě č.p. 330 na ul. Závodní č.
or. 49 v Ostravě-Hrabůvce, který je součástí pozemku parc. č. st. 271 v k.ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 715 Kč/m2/rok bez určení účelu užívání

5013/98  
44

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul. V.
Vlasákové 2, O.-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru sloužícího podnikání, nacházejícího se v
obytném domě na ul. Vlasty Vlasákové 966/2 v Ostravě-Bělské Lese, který je součástí pozemku parc. č. st.
143 v k.ú. Dubina, se společností PRAKTIPRAX s.r.o., IČ: 29455707, se sídlem Vlasty Vlasákové 966/2, 700
30 Ostrava-Bělský Les  z důvodu změny jednatele společnosti

5014/98  
45

Veřejná zakázka ,,Výměna oken a meziokenních vložek v objektu Na Mýtě 1556/10, Ostrava-
Hrabůvka"
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Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 4/032/175/13 ze dne 10.12.2013 na realizaci podlimitní veřejné
zakázky ,,Výměna oken a meziokenních vložek v objektu Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka", kterým se
mění předmět plnění z důvodu méněprací a realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením díla, se
zhotovitelem WINDOW HOLDING a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, v
rozsahu dle Změnového listu č. 2  za cenu nejvýše přípustnou   2 608 152,- Kč bez DPH
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 4/032/175/13 na výše uvedenou zakázku
Termín: 30. 04. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/032/175/13 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 12. 05. 2014

5015/98  
46

Zveřejnění záměru na pronájem prostor v budovách na ul. P. Lumumby č.p. 2717 a č.p. 2444, v
Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem prostor v objektech:
- budova  č. p. 2717 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p. č. st. 3564 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  na ul. P. Lumumby v Ostravě-Zábřehu, o výměře 175,84 m2, bez
stanovení účelu užívání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájemného 1.000
Kč/m2/rok, a prostoru - pasáže o výměře 67,81m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší
nájemného 100 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy

- budova č. p. 2444 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p. č. st. 3452 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  na ul. P. Lumumby v Ostravě-Zábřehu, o výměře 358,1 m2,bez
stanovení účelu užívání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájemného 1.000
Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy

5016/98  
47

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul.
Břenkova 7, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 12.09.2006 na dobu neurčitou na pronájem prostoru
sloužícího podnikání o velikosti 54,10 m2 v obytném domě č. pop. 2974 na ul. Břenkova  č.or. 7 v Ostravě-
Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 4702 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, s účelem užítí prodejna a
sklad vína - Vinotéka a s výší nájemného 790,73 Kč/m2/rok, a to z důvodu změny nájemce z pana Michala
Trkovského, Dolní 2033/76, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 45859469 na pana Milana Lipinu, Horní 1479/88,
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 65481321,dle  důvodové zprávy

5017/98  
48

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul.
Čujkovova 32, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 01.08.2007 na dobu neurčitou na pronájem prostoru
sloužícího podnikání o velikosti 55,60 m2 v obytném domě č. pop. 1737 na ul. Čujkovova č. or. 32 v
Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2076 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, s účelem užívání
výměníková stanice tepla č. 16 a s výší nájemného 227,47 Kč/m2/rok, a to z důvodu změny nájemce ze
společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s., se sídlem Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ:
45193258 na společnost Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČ: 45193410 dle důvodové zprávy

5018/98  
49

Zvýšení  nájemného  z důvodu zlepšení užitné hodnoty objektu na ul. Tlapákova 1296/11,
Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o zvýšení nájemného z důvodu zlepšení užitné hodnoty  prostor sloužících k podnikání v budově č.p. 1296
občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st.1463 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka,
na ul. Tlapákova 11 v Ostravě-Hrabůvce z důvodu výměny  oken a vstupních stěn s dveřmi, a to o 3,5 % z
účelně vynaložených nákladů ročně ve výši

- nájemci Ing. M. K.i, se sídlem 700 30  Ostrava-Hrabůvka, Tlapákova 1296/11, IČ: 62358006, o 11.485,16
Kč/rok, celková výše nájemného by činila 106.541,80 Kč, dle důvodové zprávy

- nájemci panu T., se sídlem 739 24 Krmelín, Světlovská 136, IČ: 70633371, o 15.192,90 Kč/rok, celková
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výše nájemného by činila 113.049,08 Kč/rok, dle důvodové zprávy

- nájemci  společnosti PARIS STATEX s. r. o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Bieblova 2951/7, PSČ
702 00, IČ: 25357131, o 14.407,41 Kč/rok, celková výše nájemného by činila 214.861 Kč/rok, dle
důvodové zprávy

II.
zveřejnit záměr na změnu nájemních smluv z důvodu zvýšení nájemného v pronajatých prostorách budovy
č.p. 1296 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st.1463 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Hrabůvka, na ul. Tlapákova 11 v Ostravě-Hrabůvce, a to:

- nájemní smlouva uzavřená dne 02.12.1999  ve znění dodatků,   za účelem provozování velkoobchodního
skladu a prodejny obalového materiálu v prostorách o výměře 115,51 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za účelem zvýšení nájemného ze současných 822,93 Kč/m2/rok na nově navržených
922,36 Kč/m2/rok, a to z důvodu zlepšení užitné hodnoty pronajatého prostoru

- nájemní smlouva uzavřená dne 06.08.1999  ve znění dodatků,  za účelem užívání jako provozovny a
 dílny sklenářství a výstavní galerie v prostorách o výměře 152,80 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za účelem zvýšení nájemného ze současných 640,42 Kč/m2/rok na nově navržených
739,85 Kč/m2/rok, a to z důvodu zlepšení užitné hodnoty pronajatého prostoru

- nájemní smlouva uzavřená dne 17.05.1999  ve znění dodatků,  za účelem provozování restaurace s
kulečníkovou hernou v prostorách  o výměře 143,58 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
za účelem zvýšení nájemného ze současných 1.396,11 Kč/m2/rok na nově navržených 1.496,45
Kč/m2/rok, a to z důvodu zlepšení užitné hodnoty pronajatého prostoru

5019/98  
51

Žádost nájemců bytu o skončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku na základě
pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. Milanu Knapovi, dle
důvodové zprávy

P. M., Plzeňská 
F. P., Plzeňská 
   

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

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 88
F. P., Plzeňská 

Plzeňská 10, 0+1, standard, č. b. 60
P. M., Plzeňská

5020/98  
52

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 31
Mgr. L. E., Mňukova , Ostrava-Zábřeh a prof. Z. E., Maďarská , Ostrava-Poruba

Milana Fialy 1, 1+3, standard, č. b. 56
A. E., Milana Fialy , Ostrava-Dubina

Volgogradská 157a, 1+2, standard, č. b. 10
M.J., Volgogradská , Ostrava-Zábřeh

5021/98  
53

Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (1+3, standard) v objektu ZŠ Ostrava-Dubina, Františka
Formana 45, na dobu určitou, dle důvodové zprávy

V. M., Václava Jiřikovského , Ostrava-Dubina

II.
o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (1+2, standard) v objektu MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 6,
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na dobu určitou, dle důvodové zprávy

V. L., Mitušova , Ostrava-Hrabůvka

5022/98  
55

Elektronické podání - možný střet zájmů

Rada městského obvodu

bere na vědomí

anonymní elektronické podání ze dne 31. 3. 2014 týkající se tvrzeného střetu zájmů některých členů rady
městského obvodu
doporučuje

zastupitelstvu uložit prošetření anonymního elektronického podání ze dne 31. 3. 2014 týkajícího se
tvrzeného střetu zájmů některých členu rady městského obvodu kontrolnímu výboru

5023/98  
56P

Veřejná zakázka "EKOTERMO - Ostrava Jih 2. část (projekt A)" - dodatek  k SoD č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/008/13 na realizaci veřejné zakázky "EKOTERMO -
Ostrava Jih 2. část (projekt A)", kterým se  lhůta realizace určuje do 15.5. 2014,  se zhotovitelem BDSTAV
MORAVA s.r.o.
rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/008/13 na realizaci veřejné zakázky  "EKOTERMO -
Ostrava Jih 2. část (projekt A)", kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku na částku 25 270 222,24
Kč bez DPH tj. 30 576 968,91 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 BDSTAV
MORAVA s.r.o.
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/008/13
Termín: 24. 04. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/008/13 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 25. 04. 2014

5024/98  
57P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předp. a části III. Zásad) - Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 33.14
„Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 33.14
Termín: 25. 04. 2014

5025/98  
58P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předp. a části III. Zásad) - Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 36.14
„Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 36.14
Termín: 25. 04. 2014

5026/98  
59P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předp. a části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-
Hrabůvce – VII. etapa, domy Edisonova 17, 19

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 22.14
„Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce – VII. etapa, domy Edisonova 17, 19“

17



dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 22.14
Termín: 25. 04. 2014

5027/98  
60P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
I. čtvrtletí r. 2014 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 I. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 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, ve znění pozdějších změn

5028/98  
61P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - GO elektroinstalace v bytech a ve
společných prostorách domu M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 26.14 na provedení stavebních prací "GO
elektroinstalace v bytech a ve společných prostorách domu M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina“ dle § 25 v
návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a
části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 26.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2014

5029/98  
62P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - GO elektroinstalace v bytech a ve
společných prostorách domu Mňukova 24/3022, Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 27.14 na provedení stavebních prací "GO
elektroinstalace v bytech a ve společných prostorách domu Mňukova 24/3022, Ostrava-Jih“ dle § 25 v
návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a
části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
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ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 27.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2014

5030/98  
63P

Výběr nejvhodnější nabídky ( zákon č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů)
-Údržba a realizace dopravního značení na území SMO, Městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 09.14 na poskytnutí
"Údržba a realizace dopravního značení na území SMO, Městského obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

SEKOS Morava, a.s. se sídlem  Ostrava - Kunčice, Vratimovská 716, PSČ 719 00, IČ 25832654 za
nabídkovou cenu 3 031 860 Kč bez DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem NVB LINE s.r.o.. se sídlem  Otrokovice, Zámostí 42, PSČ 765 02, IČ
26979675 za nabídkovou cenu 3 260 696 Kč bez DPH

jako třetím v pořadí s uchazečem Ostravské komunikace, a.s. se sídlem  Novoveská 1266/25, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava, IČ 25396544 za nabídkovou cenu 3 441 864 Kč bez DPH
ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 09.14
 „Údržba a realizace dopravního značení na území SMO, Městského obvodu Ostrava-Jih“
Termín: 28. 04. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  „Údržba a
realizace dopravního značení na území SMO, Městského obvodu Ostrava-Jih“
Termín: 02. 05. 2014
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 09.14
Termín: 31. 05. 2014

5031/98  
64P

Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a Zásad) - Výměna oken na MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 04.14 "Výměna oken na MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Dubina" o výběru nejvhodnější nabídky a o
uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505, 735 81 Starý Bohumín,
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IČ: 29392918, za nabídkovou cenu:
Kč 1.478.474,00 bez DPH, tj. Kč 1.788.954,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 6 kalendářních týdnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Stavby-Okna-Doležal, s.r.o., se sídlem Podlesní 1827, 735 41 Petřvald
u Karviné, IČ: 26830272., za nabídkovou cenu:
Kč 1.773.477,00 bez DPH, tj. Kč 2.145.907,17 vč. DPH a s lhůtou realizace 4 kalendářní týdny
ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken na MŠ B. Dvorského 2,
Ostrava-Dubina"
Termín: 09. 05. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken
na MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Dubina" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 16. 05. 2014

5032/98  
65P

Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a Zásad) - Výměna a rozšíření osvětlení učeben objektu Hulvácká 1,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 25.14 "Výměna a rozšíření osvětlení učeben objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení uchazeče:
- TRIMR s.r.o., se sídlem Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČ: 14616238,
- ELIN servis s.r.o., se sídlem Hornická 64/3212, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25396633, a
- MORYS s.r.o., se sídlem ul. Rudé armády č.p. 247, 739 21 Paskov, IČ: 42864771,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 25.14 "Výměna a rozšíření osvětlení učeben objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Alarm K+K elektronika, s.r.o., se sídlem Blodkova 143/24, 709 00 Ostrava-
Hulváky, IČ: 25842765, za nabídkovou cenu:
Kč 2.588.345,00 bez DPH, tj. Kč 3.131.897,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 35 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o., se sídlem Nájemnická 676/35, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 26822229, za nabídkovou cenu:
Kč 2.899.504,73 bez DPH, tj. Kč 3.508.400,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 56 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna a rozšíření osvětlení učeben
objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 09. 05. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna a
rozšíření osvětlení učeben objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu
Termín: 16. 05. 2014

5033/98  
66P

Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna oken v budově na ul. Horymírova
3054/121, O.-Zábřeh, pavilon "C"

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 16.14 na provedení stavebních
prací "Výměna oken v budově na ul. Horymírova 3054/121, O.-Zábřeh, pavilon "C" dle § 84 odst. 2 písm.
e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, z důvodů uvedených v důvodové
zprávě
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 16.14 vyplývající z usnesení
Termín: 30. 04. 2014

5034/98  
67

Pronájem bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, standard, 0+1, č. b. 4
P. M., Čujkovova
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5035/98  
68P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 17.14 na provedení
stavebních prací  "Výměna oken v budově na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony S1-Z, KA-A" a
o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- AD-MAR STAVBY, s.r.o., se sídlem Ostravská 277, 735 51 Bohumín-Pudlov, IČ: 27797937, za nabídkovou
cenu:
Kč 591.724,83 bez DPH, a lhůtu realizace 21 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505, 735 81
Bohumín, IČ: 29392918, za nabídkovou cenu:
Kč 748.319,00 bez DPH, a lhůtu realizace 19 kalendářních dnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem OMLUX, spol. s r.o., se sídlem Františky Stránecké 165/8, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 61944840, za nabídkovou cenu:
Kč 757.175,00 bez DPH, a lhůtu realizace  21 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 17.14
Termín: 30. 06. 2014
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna
oken v budově na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony S1-Z, KA-A"
Termín: 16. 05. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken
v budově na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony S1-Z, KA-A" a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 23. 05. 2014

5036/98  
69P

Výběr nejvhodnější nabídky (vyhlášené dle zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších
předpisů) - "Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko"

Rada městského obvodu

rozhodla

vyloučit uchazeče
STAVIASTAV s.r.o. se sídlem  Ostrava - Stará Bělá, Vaňkova 454/12, PSČ 724 00, IČ 27790479
MH - STAVBY, s.r.o. se sídlem V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 27776506
TEPLOTECHNA Ostrava a.s. se sídlem Šenovská 543/101, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 45193771
Beskydská stavební a.s. se sídlem Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ 28618891
KONE STAVBY s.r.o. se sídlem Orlová - Poruba, Těšínská 142, PSČ 735 14, IČ 28633113
BYSTROŇ Group a.s. se sídlem  Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00, IČ 27800466
SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s. se sídlem  Karviná - Nové Město, Bohumínská 1878/6, PSČ 735
06,IČ 48393835
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
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 61.13 na provedení
stavebních prací "Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

PSK-Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Zlín, Zarámí 4077, PSČ 760 40, IČ 25309439  za nabídkovou
cenu 11 950 000 Kč bez DPH/realizace 150 pracovních dnů

jako druhým v pořadí s uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a. s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Kosmova
17/1126, PSČ 702 00, IČ 25357603  za nabídkovou cenu 12 230  666 Kč bez DPH/realizace 170 pracovních
dnů

jako třetím v pořadí s uchazečem  Ridera stavební a.s. se sídlem Ostrava – Poruba, Dělincká, PSČ 708 00,
IČ 45192464  za nabídkovou cenu 12 621 778 Kč bez DPH/realizace  129 pracovních dnů.
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 61.13
 „Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko“
Termín: 20. 05. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Centrální
spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko“
Termín: 30. 04. 2014
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Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 61.13
Termín: 31. 05. 2014

5037/98  
70

Přijetí finančního daru na realizaci hřiště pro seniory

Rada městského obvodu

rozhodla

o přijetí finančního daru ve výši 300.000,- Kč na realizaci projektu "Senior fitness hřiště pro Dům s
pečovatelskou službou, Odborářská 72, Ostrava-Hrabůvka" od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ :
451 93 258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689

5038/98  
OR

Žádost o souhlas s použitím loga městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

neudělit souhlas s použitím loga městského obvodu Ostrava-Jih panu Alanu Řepkovi na neoficiálních
stránkách www.facebook.com/ovajih a  twitter.com/ostravajih

5039/98  
OR

Ukládací část  k zajištění ostrahy a správy hardwaru a softwaru u příspěvkových organizací

Rada městského obvodu

ukládá

oddělení školství a kultury a odboru bytového a ostatního hospodářství

- koordinovat přechod jednotlivých příspěvkových organizací ze současného zajištění ostrahy objektů na
ostrahu zajišťovanou Městskou policií Ostrava do 31.12.2014

- ověřit možnosti zajištění provozu sítí a správy hardwaru a softwaru u příspěvkových organizací v
návaznosti na možné zajištění těchto služeb společnostmi OVA!!!CLOUD.net a.s. a OVANET a.s.
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Tiskové opravy

TO Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Šeříková - T.O.
usn.č. 4946/97 ze dne 3.4.2014

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/256 ostatní plocha-zeleň o výměře 20 m2 (5 m x 4
m), ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Šeříková, za účelem provozování letní zahrádky u cukrárny s kavárnou, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou
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