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Přehled usnesení 52. schůze Rady městského obvodu, ze dne 2. 8. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2493/52 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2494/52 2. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

2495/52 3. Ukončení  smlouvy o dílo dohodou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2496/52 4. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Dolní (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2497/52 5. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Sarajevova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2498/52 6. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2499/52 7. Ukončení nájemního vztahu v krytém stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2500/52 8. Návrh na přijetí finančních prostředků (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2501/52 9. Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2502/52 10. Souhlas s uzavřením Smlouvy o výpůjčce (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2503/52 11. Zásady pro stanovení příplatku za vedení , pro poskytování osobního , zvláštního a specializačního příplatku a
odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2504/52 12. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2505/52 13. Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 11, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2506/52 14. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2507/52 15. Pronájem  pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova -1 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2508/52 16. Pronájem  pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná - variantní návrh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2509/52 17. Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2510/52 18. Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2511/52 19. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2512/52 20. Pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.  Dr. Martínka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2513/52 21. Pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2514/52 22. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2515/52 23. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Alejnikovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2516/52 24. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2517/52 25. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2518/52 26. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická  - 1 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2519/52 27. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Šeříkova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2520/52 28. Souhlas s kácením dřevin a keřů na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Plzeňská (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

2521/52 29. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Volgogradská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2522/52 30. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcných břemen na pozemky v souvislosti s
realizací akce „Modernizace kina LUNA“ (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2523/52 31. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pjanovova
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2524/52 32. Svěření pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ulic J. Škody, F. Formana a M. Fialy (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2525/52 33. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2526/52 34. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2527/52 35. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2528/52 36. Úprava smlouvy a nájmu a smlouvy o právu provést stavbu č.7/014/148/11/Gál, 7/014/342/11/Gál a
 7/014/343/11/Gál (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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2529/52 37. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Krakovská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2530/52 38. Určení priority pozemků navržených do směny se společností Vítkovice a.s. (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2531/52 39. Výpověď  pronájmu pozemku  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2532/52 40. Zřízení věcného břemene k podílu pozemku parc.č.st. 2964/1, jednotka č. 13/414 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2533/52 41. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2534/52 42. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2535/52 43. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.  Moravská x Česká (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2536/52 44. Zveřejnit záměr na prodej pozemku v k.ú. Hrabůvka na ul. Plavecká (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2537/52 45. Instalace antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2538/52 46. Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2539/52 47. Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2540/52 48. Odpis pohledávky po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2541/52 49. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2542/52 50. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2543/52 51. Pronájem bytu výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2544/52 52. Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Čujkovova 13, O.-Zábřeh (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2545/52 53. Přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v objektu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

2546/52 54. Převod pohledávek evidovaných pověřeným správcem DaBF Ing. Petr Mokroš - CITY, realitní agentura (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2547/52 55. Schválení změny účelu užívání nebytových prostor v pavilónu A, v objektu Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava-
Hrabůvka (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2548/52 56. Stanovení nájemného v rekonstruovaném domě na ul. Jubilejní 66 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2549/52 57. Ukončení nájmů v prostorech objektů na ul. P. Lumumby číslo popisné 2717 a 2444, v Ostravě-Zábřehu (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2550/52 58. Ukončení pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Fr. Formana v Ostravě -Dubině (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2551/52 59. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím (po uplynutí) sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2552/52 60. Uzavření smlouvy o ubytování (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2553/52 61. Výpověď z nájmu nebytového prostoru, zveřejnění záměru na pronájem (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2554/52 62. Žádosti o schválení výměny bytů (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2555/52 63. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2556/52 64. Zajištění náhr. bytu, výpověď z nájmu bytu, výstraha před podáním výpovědi (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2557/52 65. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2558/52 66P. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2559/52 67P. Komplexní zateplení domu vč. GO střechy, výměny oken a vstupních dveří Vl. Vlasákové 964/19 a 965/21,
Ostrava-Dubina, dodatek č.2 ke smlouvě (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2560/52 68P. Veřejná zakázka "EKOTERMO - Ostrava Jih" (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2561/52 69P. Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa, dům
Jubilejní 66" (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2562/52 70P. Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce koridoru ZŠ Volgogradská 2600/6B,
Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2563/52 71P. Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Víceúčelové sportoviště ZŠ Provaznická (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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2564/52 72P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a
oddílu B části II. Zásad) - "Oprava komunikace Břustkova, O.-Výškovice" (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2565/52 73P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II. čtvrtletí
roku 2011, za I. a II. čtvrtletí 2012 ZŠ a MŠ, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

2566/52 74P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II. čtvrtletí
2012 ZŠ a MŠ, p.o. a MSOJ, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2567/52 75P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách „GO (modernizace) výtahů Horymírova 1949/14, Ostrava - Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2568/52 76P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách „Regenerace obytného domu na ul. Rodimcevova 25,27,29 Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2569/52 77P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách "Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A,Ostrava – Zábřeh" (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2570/52 78P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Výměna oken bytového domu Stadická 1369/3 a Oráčova 1326/1, Ostrava-
Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2571/52 79P. Zpráva komise (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) - Vybavení zahrady MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

2493/52  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 600 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření  rok 2011)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 363, UZ 11  o 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, ORG 360, UZ 11 o 1 100 tis. Kč

2494/52  
2

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených Smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách za období od 01.04.2012 do 30.06.2012

2495/52  
3

Ukončení  smlouvy o dílo dohodou

Rada městského obvodu

souhlasí

s ukončením smlouvy o dílo č. 3/j/031/50/01 s a.s. Sekos Morava dohodou ke dni 8.8.2012

zmocňuje

starostu MO O.-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu dohody

2496/52  
4

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na  pronájem části pozemku parc.č. 235/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.Zábřeh
nad Odrou, ul. Dolní ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih o výměře 91 m2 za účelem zřízení a užívání  parkovacích míst.

2497/52  
5

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

Rada městského obvodu
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rozhodla

zveřejnit záměr na  pronájem části pozemku parc.č. 654/14 ostatní plocha, zeleň v k.ú.Zábřeh nad
Odrou, ul. Sarajevova ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih o výměře 13 m2 za účelem zřízení a užívání  parkovacího místa.

2498/52  
6

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 32, PP na ul. B. Četyny panu J. 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 42, box č. 52, NP na ul. B. Václavka paní M. B.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

3) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 42, box č. 60, NP na ul. B. Václavka panu Bc.
Z. Š. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně
vč. DPH.

2499/52  
7

Ukončení nájemního vztahu v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1) ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 74, NP na ul. Vl. Vlasákové , Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Ing. L. K. dle
důvodové zprávy,

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

2500/52  
8

Návrh na přijetí finančních prostředků

Rada městského obvodu

rozhodla

o přijetí finančních prostředků ve výši 50.000,-Kč  od Nadačního fondu KIMEX, IČ 28616057, se
sídlem  Mitrovická 37, Paskov, 739 21 za účelem  využití pro veřejně prospělé účely, a to na
realizaci projektu v rámci prevence kriminality a patologických jevů pro žáky 9. tříd základních škol
v Městském obvodu Ostrava-Jih.

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy o nadačním
příspěvku se společností Nadační fond KIMEX se sídlem Mitrovická 37, Paskov, 739 21 dle přílohy
materiálu.

2501/52  
9

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 3 000,- Kč od ORC group s.r.o. Ostrava-Petřkovice na nákup školních
pomůcek pro žáky školy.

2502/52  
10

Souhlas s uzavřením Smlouvy o výpůjčce

Rada městského obvodu

souhlasí

about:blank
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se Smlouvou o výpůjčce majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů
15, příspěvkové organizace partnerským školám v projektu PRAKLÍČ K15 dle důvodové zprávy

2503/52  
11

Zásady pro stanovení příplatku za vedení , pro poskytování osobního , zvláštního a
specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

zásady pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního
příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih s účinností ode dne schválení.

2504/52  
12

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím,
které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho
působnosti ve školství a kultuře", v části čtvrté, čl.2, bodu 1.3 a 1.4 a čl.3, bodu 3 a "Zásad pro
zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv  o koncesním řízení Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů", v části II. pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkovou
organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na revitalizaci části
vstupu do budovy základní školy

2505/52  
13

Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 11, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2335 na pozemku parc. č. st. 3271 na ulici Kischova č. or. 11 a
s úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 3271 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 220
m2, 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 Kischova 11, Ostrava, se sídlem
Ostrava - Zábřeh, Kischova 2335/11, PSČ 700 30, IČ 294 46 929, za kupní cenu domu 5.581.040,--
Kč, za kupní cenu pozemku 66.000,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve
výši 10.000,-- Kč

doporučuje

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

2506/52  
14

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 2314/48 ze dne 7.6.2012 v celém rozsahu

a souhlasí

s prodejem pozemku p.p.č. 426/10 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 56 m2, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Nová, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem, do vlastnictví společnosti SIMPLY
ONE s.r.o., IČ: 25395483,  se sídlem Boleslavova 901/7, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory,  za
kupní cenu ve výši 40.000 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve
výši 1.500 Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000
Kč

a

about:blank
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doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava – Jih rozhodnout o úplatném převodu dotčené
nemovitosti

2507/52  
15

Pronájem  pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova -1

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 458/9 zahrada, ZPF o výměře 88 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih,
panu P. S., bytem Krokova 15, Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání jako zahrádky s ročním
nájmem ve výši 11,- Kč/m2,  na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou

2508/52  
16

Pronájem  pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná - variantní návrh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis paní H. T., bytem Plzeňská 10, Ostrava - Zábřeh

a

rozhodla

pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní plocha,
dráha o celkové výměře 150 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, manželům A. a N. M., bytem
Jugoslávská 41, Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání zahrádky s ročním nájmem ve výši 11,-
Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2509/52  
17

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 928, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova,
manželům K. T. a V. T. DiS, bytem Edisonova 39/16, Ostrava-Hrabůvka;

2)    pozemek parc.č.st. 2525, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, panu M. F., bytem Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka;

3)    pozemek parc.č.st. 2956/1, zast. pl. o výměře 225 m2, jednotka č. 21/602, spoluvlastnický
podíl o velikosti 1601/37724, tzn. 9,55 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
panu M. Z., bytem Porubská 333/64, Ostrava-Poruba;

4)    ½ pozemku parc.č.st. 2970/11, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova, panu J. M. a paní J. M., oba bytem Bušín 83, 789 62 Olšany u Šumperka;

5)    pozemek parc.č.st. 2971/1, zast. pl. o výměře 243 m2, jednotka č. 6/251, spoluvlastnický
podíl o velikosti 1676/38975, tzn. 10,45 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
manželům Ing. L. K. a J. K., bytem J. Herolda 1564/2, Ostrava-Hrabůvka.

2510/52  
18

Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní plocha,
dráha  o výměře 120 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, panu J. P., bytem Pavlovova
25, Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání zahrádky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu
neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

about:blank
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2511/52  
19

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/157 ostatní plocha, zeleň  o výměře 15 m2   v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, panu M. P., bytem J. Maluchy 223/95, Ostrava - Dubina, za účelem provozování
stávajícího novinového stánku s ročním nájmem ve výši 400,- Kč/m2, na dobu neurčitou  s
tříměsíční výpovědní lhůtou

2512/52  
20

Pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.  Dr. Martínka

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku p.p.č.485/1 ostatní plocha , zeleň o výměře 30 m2  v k.ú. Hrabůvka, ul.
Dr. Martínka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno Městskému obvodu Ostrava – Jih,
  za účelem provozování sezonní předzahrádky panu L. Ř., IČ 66146607,bytem Lubina 420,
Kopřivnice, na dobu neurčitou s 3 měsíční  výpovědní  lhůtou, za výši nájmu 290,-Kč/m2/rok, za
podmínek uvedených v důvodové zprávě.

2513/52  
21

Pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku p.p.č. 462/1 ostatní plocha , zeleň o výměře 48 m2 , ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřeno Městskému obvodu Ostrava – Jih,  v k.ú.Hrabůvka, ul. Mjr.
Nováka, za účelem zřízení a provozování letní  předzahrádky  panu S. D., bytem Nad Pekárnou
682, Stará Ves nad Ondřejnicí, za výši nájmu  290 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2012

2514/52  
22

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č.  6068 zastavěná plocha o výměře 17  m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „Korýtko“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava
– Jih, panu P. K., bytem Horymírova 6, Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání stavby zahradní
chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2515/52  
23

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemků p.p.č. 654/49 ostatní plocha, zeleň a 654/51 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Alejnikovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem zřízení a užívání parkovacích stání s ročním nájmem ve
výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou takto:

a) parkovací stání č. 1 manželům Ing. J. a V. R., oba bytem Alejnikovova 3, Ostrava – Zábřeh
b) parkovací stání č. 2 manželům V. a S. S., oba bytem Alejnikovova 3, Ostrava – Zábřeh

2516/52  
24

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku parc.č. 654/26 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Průkopnická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,
 za účelem zřízení a užívání parkovacích stání s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou takto:

a) parkovací stání č. 1 paní S. O. bytem Průkopnická 18, Ostrava - Zábřeh
b) parkovací stání č. 2 panu L. K., bytem Průkopnická 22, Ostrava - Zábřeh
c) parkovací stání č. 3 panu J. K., bytem Průkopnická 22, Ostrava - Zábřeh

about:blank
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2517/52  
25

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku parc.č. 100/4 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za účelem zřízení a užívání parkovacích stání s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou takto:

a) parkovací stání č. 1 paní L. R., bytem U Studia 1, Ostrava - Zábřeh
b) parkovací stání č. 2 Ing. J. H., bytem U Studia 1, Ostrava - Zábřeh

2518/52  
26

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická  - 1

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku p.p.č. 783/8 ostatní plocha, zeleň  o výměře 2 x 12 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, panu P. K., bytem Výškovická 66, Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání dvou
parkovacích stání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2519/52  
27

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Šeříkova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 793/272 ostatní plocha – ostatní komunikace  o  výměře  17 m2,
v  k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříkova, za účelem užívání parkovacího stání č. 3, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45 Kč/m2/rok, panu I. B., bytem Šeříková
709/4, 700 30 Ostrava - Výškovice

2520/52  
28

Souhlas s kácením dřevin a keřů na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Plzeňská

Rada městského obvodu

vydává

souhlas s kácením  18 ks stromů, 7 ks keřů a 3 ks pařezů na pozemcích  p.p.č. 613/94 ostatní
plocha, jiná plocha,  p.p.č. 654/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 654/12 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Plzeňská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,   v
rámci akce  „Cyklostezka ul. Pavlovova-Rudná“ pro investora - Statutární město Ostrava, IČ:
00845451, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, za podmínky provedení náhradní výsadby

2521/52  
29

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
 783/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p.p.č. 783/4 ostatní plocha zeleň, p.p.č. 783/5 ostatní
plocha ostatní komunikace, p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 783/7 ostatní plocha ostatní
komunikace, p.p.č. 783/8 ostatní plocha zeleň, p.p.č. 783/10 ostatní plocha zeleň, p.p.č. 783/17
ostatní plocha zeleň, p.p.č. 783/30 ostatní plocha zeleň, p.p.č. 783/34 ostatní plocha jiná plocha,
p.p.č. 783/35 ostatní plocha ostatní komunikace, p.p.č. 783/36 ostatní plocha zeleň, p.p.č. 783/37
ostatní plocha zeleň, p.p.č. 783/38 ostatní plocha ostatní komunikace, p.p.č. 783/44 ostatní plocha
zeleň a  p.p.č. 783/45 ostatní plocha ostatní  komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Volgogradská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem umístění  stavby NTL plynovodu vč. přípojek v rámci akce „REKO MS NTL Ostrava, ul.
Volgogradská VI. část“ v délce cca 1324 bm pod povrchem dotčených pozemků a za podmínky,  že
povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s
požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

a

about:blank
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rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky  p.p.č. 783/2 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č.  783/3 ostatní plocha ostatní komunikace, p.p.č. 783/4 ostatní plocha zeleň, p.p.č.
783/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 783/7 ostatní
plocha ostatní komunikace, p.p.č. 783/8 ostatní plocha zeleň, p.p.č. 783/10 ostatní plocha zeleň,
p.p.č. 783/17 ostatní plocha zeleň, p.p.č. 783/30 ostatní plocha zeleň, p.p.č. 783/34 ostatní plocha
jiná plocha, p.p.č. 783/35 ostatní plocha ostatní komunikace, p.p.č. 783/36 ostatní plocha zeleň,
p.p.č. 783/37 ostatní plocha zeleň, p.p.č. 783/38 ostatní plocha ostatní komunikace, p.p.č. 783/44
ostatní plocha zeleň a  p.p.č. 783/45 ostatní plocha ostatní  komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
umístění stavby NTL plynovodu vč. přípojek v rámci akce „REKO MS NTL Ostrava, ul. Volgogradská
VI. část“ v délce cca 1324 bm pod povrchem dotčených pozemků,  pro SMP Net, s.r.o., se sídlem
Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve
zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč bez DPH v ostatní ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem přípojky, se společností SMP Net, s.r.o., se
sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, IČ: 27768961, smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

2522/52  
30

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcných břemen na pozemky v
souvislosti s realizací akce „Modernizace kina LUNA“

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním staveb
přípojky dešťové kanalizace, přípojky splaškové kanalizace a lapáku tuků v délce 145 bm (stavba
SO 03),
vodovodních přípojek v délce 29 bm (stavba SO 04),
telefonní přípojky v délce 6 bm (stavba SO 06),
veřejného osvětlení v délce 155 bm (stavba SO 08),
přeložky sítí NN a VN v délce 115 bm (stavba SO 09),
přeložky teplovodu v délce 15 bm (stavba SO 11),
přípojka NN k informačnímu pylonu v délce 110 bm (stavba SO 13),
přeložka vodovodu v délce 80 bm (stavba SO 14)
v rámci akce „Modernizace kina LUNA“ umístěné pod povrchem pozemků p.p.č. 654/80 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1237/19 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Patrice Lumumby, Průkopnická, Kosmonautů a Výškovická, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih

rozhodla

A) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 654/80 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění staveb přípojky dešťové
kanalizace, přípojky splaškové kanalizace a lapáku tuků v délce 145 bm (stavba SO 03), vodovodní
přípojky v délce 13 bm (stavba SO 04), přípojky NN k informačnímu pylonu v délce 110 bm (stavba
SO 13) v rámci akce „Modernizace kina LUNA“ pro společnost Furtes Development, s.r.o., IČ
26893223, se sídlem Kuřim, Tleskačova 1660 , za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za
úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání přípojky dešťové kanalizace, přípojky splaškové kanalizace a lapáku tuků,
vodovodní přípojky a přípojky NN k informačnímu pylonu
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky dešťové
kanalizace, přípojky splaškové kanalizace a lapáku tuků, vodovodní přípojky a přípojky NN k
informačnímu pylonu

B) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 654/80 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby přípojky telefonu v délce
6 bm (stavba SO 06) v rámci akce „Modernizace kina LUNA“ pro společnost Telefónica Czech
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Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, za úplatu 500,-
Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

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

C) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 654/80 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby přeložky sítí NN a VN v
délce 115 bm (stavba SO 09) v rámci akce „Modernizace kina LUNA“, pro společnost ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu
500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

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

D) o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 654/80 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby přeložky teplovodu v
délce 15 bm (stavba SO 11) v rámci akce „Modernizace kina LUNA“ pro společnost Dalkia Česká
republika, a.s., IČ 45193410, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, za úplatu
500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

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

a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

rozhodla

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem, a to

- s vlastníkem přípojky dešťové kanalizace, přípojky splaškové kanalizace a lapáku tuků,
vodovodní přípojky a přípojky NN k informačnímu pylonu - společností Furtes Development, s.r.o.,
IČ 26893223, se sídlem Kuřim, Tleskačova 1660
- s vlastníkem telefonní přípojky - společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se
sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2
- s vlastníkem přeložky sítí NN a VN - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8
- s vlastníkem přeložky teplovodu - společností Dalkia Česká republika, a.s., IČ 45193410, se
sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 3337/7

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

2523/52  
31

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pjanovova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích p.p.č. 654/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 654/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/8 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/11
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/20 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/34 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
654/44 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/45 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pjanovova, ve vlastnictví Statuárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih,
za účelem umístěním stavby „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Pjanovova - Zábřeh“,  pro
společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ: 45193673, se sídlem Ostrava - Moravská
Ostrava, Nádražní 28/3114

2524/52  
32

Svěření pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ulic J. Škody, F. Formana a M. Fialy

Rada městského obvodu

souhlasí

se svěřením pozemků parc.č. 71/68 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 2344 m2,  

about:blank
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parc.č. 71/78 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 865 m2, parc.č. 71/117 ostatní plocha
– jiná plocha o výměře 4462 m2, parc.č. 110/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 15802 m2,
parc.č. 110/11 ostatní plocha – zeleň o výměře 2143 m2, parc.č. 110/38 ostatní plocha – zeleň o
výměře 10612 m2, parc.č. 110/84 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 2488 m2, parc.č.
110/85 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1275 m2, parc.č. 110/86 ostatní plocha –
ostatní komunikace o výměře 873 m2, parc.č. 110/87 ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 76 m2, parc.č. 110/88 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 350 m2, parc.č.
110/108 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 20 m2, parc.č. 110/109 o výměře 19 m2, parc.č.
110/111  ostatní plocha – jiná plocha o výměře 11 m2, parc.č. 110/112 ostatní plocha – zeleň o
výměře 2 m2, parc.č. 110/149 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 101 m2, parc.č. 110/150
ostatní plocha – jiná plocha o výměře 102 m2,  v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ulic J. Škody, F.
Formana a M. Fialy, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy

a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o svěření výše uvedených pozemků

2525/52  
33

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 793/314 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře
12 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě, za účelem zřízení a užívání  parkovacího stání č.
4, paní RNDr. Z. W., bytem Na Výspě 5/653, 700 30 Ostrava - Výškovice, dle smlouvy  č.
7/014/506/11/Dzi, dohodou dnem 31.8.2012, dle důvodové zprávy

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/314 ostatní plocha-ostatní komunikace o
výměře 12 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě, za účelem zřízení a užívání  parkovacího
stání č. 4, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2526/52  
34

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 793/272 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře
17 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková, za účelem zřízení a užívání  parkovacího stání,
panu M. K., bytem Šeříková 709/4, 700 30 Ostrava - Výškovice, dle smlouvy  č. 7/014/0537
/09/Dzi, dohodou dnem 31.8.2012, dle důvodové zprávy

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/272 ostatní plocha-ostatní komunikace o
výměře 17 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková, za účelem užívání parkovacího stání č. 4,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2527/52  
35

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 16 m2, v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna, za účelem zřízení a užívání  parkovacího stání č. 1, panu
T. M., bytem 29. dubna, 700 30 Ostrava - Výškovice, dle smlouvy  č. 7/014/364/11/Dzi, dohodou
dnem 31.8.2012, dle důvodové zprávy

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 16
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m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna, za účelem užívání  parkovacího stání č. 1, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

2528/52  
36

Úprava smlouvy a nájmu a smlouvy o právu provést stavbu č.7/014/148/11/Gál, 7/014/342
/11/Gál a  7/014/343/11/Gál

Rada městského obvodu

souhlasí

a) s úpravou čl. VIII. bod 1d) Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/148/11/Gál ze dne 15.3.2011
uzavřené  s panem L. J.,  bytem Krakovská 1106/9 , Ostrava – Hrabůvka, za účelem zřízení a
užívání parkovacího stání  na části pozemku p.č. 348/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 12 m2 v
k.ú. Hrabůvka prodloužením doby o 6 měsíců,  formou uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě

b) s úpravou čl. VIII. bod 1d) Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/342/11/Gál ze dne 17.6.2011,
uzavřené  s panem  M. Š., bytem Krakovská 1107/3 , Ostrava – Hrabůvka, za účelem zřízení a
užívání parkovacího stání  na části pozemku p.č. 348/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 12 m2 v
k.ú. Hrabůvka prodloužením doby o 3 měsíce, formou uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě

c) s úpravou čl. VIII. bod 1d) Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/343/11/Gál ze dne 20.6.2011
s panem Z. Š. Krakovská 1107/3 , Ostrava – Hrabůvka, za účelem zřízení a užívání parkovacího
stání  na části pozemku p.č. 348/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 12 m2 v k.ú. Hrabůvka
prodloužením doby o 3 měsíce, formou uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě

2529/52  
37

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 348/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 4 x 12 m2
v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému
obvodu Ostrava – Jih, za účelem  zřízení a  užívání 4 šikmých parkovacích stání, na dobu neurčitou
s 3 měsíční výpovědní lhůtou

2530/52  
38

Určení priority pozemků navržených do směny se společností Vítkovice a.s.

Rada městského obvodu

souhlasí

se stanovením priorit pozemků v kat. území Zábřeh nad Odrou a v kat. území Hrabůvka ve
vlastnictví společnosti Vítkovice, a.s., určených ke směně pozemků mezi statutárním městem
Ostrava a Vítkovice, a.s. dle předloženého návrhu

2531/52  
39

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

Rada městského obvodu

odkládá

materiál č. 39, týkající se Výpovědi pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice
Lumumby k projednání v komisi pro bezpečnost a kriminalitu

pověřuje

předsedkyni komise pro bezpečnost a kriminalitu prověřit v rámci místního šetření skutečnosti
uvedené ve stížnosti paní Š.

T: 31. 10. 2012

2532/52  
40

Zřízení věcného břemene k podílu pozemku parc.č.st. 2964/1, jednotka č. 13/414 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

Rada městského obvodu

rozhodla

nezřídit věcné břemeno k podílu 13/414, pozemek 2964/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Zábřeh nad Odrou pro manžele J. a E. V., bytem J. Maluchy 202/49, Ostrava-Dubina, dle důvodové
zprávy;

about:blank
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a

trvá

na svém usnesení č. 205/6 ze dne 20.1.2011 o uzavření nájemní smlouvy na pozemek č. 2964/1,
spoluvlastnický podíl 13/414 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nájemce manželé J. a E. V., bytem J.
Maluchy 202/49, Ostrava-Dubina.

2533/52  
41

Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemku st.p.č. 4749 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116
m2 a části pozemků p.p.č. 613/12 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 613/92 ostatní plocha, jiná
plocha o celkové výměře 400 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku
pod nemovitostí a oplocení a užívání přístupu a příjezdu k  nemovitosti  

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje pozemků st.p.č. 4749
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 m2 a části pozemků p.p.č. 613/12 ostatní plocha, jiná
plocha a p.p.č. 613/92 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 400 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku pod nemovitostí a oplocení a užívání přístupu a příjezdu k
nemovitosti a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na
prodej

2534/52  
42

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, pod stávající garáží v cizím vlastnictví:

pozemek parc.č.st. 920, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova.

2535/52  
43

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.  Moravská x Česká

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr  na pronájem části pozemku p.p.č. 200/8 ostatní plocha, jiná plocha  o  výměře
180 m2 , ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno Městskému obvodu Ostrava - Jih , v
k.ú. Hrabůvka, ul. Moravská x Česká, za účelem zřízení a užívání zahrádky, na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou

2536/52  
44

Zveřejnit záměr na prodej pozemku v k.ú. Hrabůvka na ul. Plavecká

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc.č.st. 1146, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú.
Hrabůvka, na ul. Plavecká, dle důvodové zprávy;

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje výše uvedeného
pozemku.

2537/52  
45

Instalace antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu

Rada městského obvodu

about:blank
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rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě
internetu na stávající stožáry STA, instalované na střechách obytných domů ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, fyzické osobě Ing. P. M., bytem
Ostrčilova 2259/13,  Ostrava -Moravská Ostrava, za úhradu 100,- Kč bez DPH /měsíc/dům po dobu
5-let a úhradu za spotřebu elektrické energie ve výši 250,- Kč/měsíc/dům bez DPH.

2538/52  
46

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- panu A. L., za pronájem bytu na ul. Petruškova 2764/16, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60.668 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.643 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
ve výši 1.599,10 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 7.927 Kč za náklady řízení,
- paní A. T., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, ve výši 52.464 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 5.335 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
ve výši 5.430,10 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 5.770,60 Kč za náklady na exekuční
vyklizení bytu a ve výši 8.066 Kč za náklady řízení,
- paní H. T., za pronájem bytu na ul. Mňukova 785/14, Ostrava-Zábřeh, ve výši 34.399 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 6.280 Kč za náklady řízení,
- paní I. B., za pronájem bytu na ul. Čujkovova1737/32, Ostrava-Zábřeh, ve výši 30.257 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 9.451,50 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 884,90 Kč za
náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 4.400 Kč za náklady řízení,
- paní I. M., za pronájem bytu na ul. Mňukova 485/14, Ostrava-Zábřeh, ve výši 35.194 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.512,10 Kč s příslušenstvím za fakturu na pořízení
elektrického vařiče a jeho instalaci a ve výši 6.050 Kč za náklady řízení,
- paní Ž. V., za pronájem bytu na ul. U Studia 2855/1, Ostrava-Zábřeh, ve výši 77.403 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 6.124 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
ve výši 437,90 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu, ve výši 18.982 Kč za náklady na opravu
bytu a ve výši 6.308 Kč za náklady řízení,
- panu J. R. S. R., za pronájem bytu na ul. Hulvácká 1399/12, Ostrava-Zábřeh, ve výši 22.822 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 4.260 Kč za náklady řízení,
- panu Z. R., za pronájem bytu na ul. Sarajevova 1806/4, Ostrava-Zábřeh, ve výši 36.514 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 4.084,10 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši
5.000 Kč za náklady řízení,
- panu O. T., za pronájem bytu na ul. Tarnavova 3015/6, Ostrava-Zábřeh, ve výši 87.118 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.774 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
ve výši 266.494 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 5.508,20 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši
9.830 Kč za náklady řízení,
- panu J. S., za pronájem bytu na ul. Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, ve výši 59.663 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 2.268,60 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši
7.352 Kč za náklady řízení,
- paní E. M., za pronájem bytu na ul. Palkovského 1358/21, Ostrava-Zábřeh, ve výši 31.071 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 37.031 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 6.092 Kč za náklady
řízení,
dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2539/52  
47

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

souhlasí

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

- panu O. R., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 51.324 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 2.149 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
ve výši 7.721,55 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 7.587,90 Kč za náklady řízení,
- panu L. H., za pronájem bytu na ul. Abramovova 1587/6, Ostrava-Zábřeh, ve výši 23.062 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 1.400 Kč za náklady řízení,
- panu J. K., za pronájem bytu na ul. Smirnovova 1641/7, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1.881,50 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 140.383 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 11.021 Kč za
náklady řízení, dle důvodové zprávy

doporučuje

about:blank
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zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2540/52  
48

Odpis pohledávky po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávky po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- paní M. Z., za pronájem bytu na ul. Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh, ve výši 791 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
- panu J. Š., za pronájem bytu na ul. Baranovova 1637/5, Ostrava-Zábřeh, ve výši 3.402,40 Kč s
příslušenstvím za část neuhrazené faktury za náklady na opravy bytu a ve výši 900 Kč za náklady
řízení, dle důvodové zprávy

2541/52  
49

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení  

- panu D. F. (dříve P.), za byt na ul. Averinova 1683/6, Ostrava-Zábřeh, ve výši 30 %, tj. 8.717
Kč,
- paní L. K., za byt na ul. Svornosti 2297/39, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60 % , tj. 50.761 Kč

nesouhlasí

s prominutím poplatku z prodlení
- panu Z. P. a paní M. P., za byt na ul. V. Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, ve výši 288.830 Kč,
- paní L. M., za byt na ul. B. Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, ve výši 142.225 Kč,
dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2542/52  
50

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení

- paní Š. M., za byt na ul. Edisonova 378/17, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 30 %, tj. 3.784 Kč, dle
důvodové zprávy

2543/52  
51

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Tarnavova 8, 1+3, standard, č. b. 13  
S. E., Kischova 7

Volgogradská 159, 1+2, standard, č. b. 2
V. P.,  Výškovická 153

Volgogradská 165, 1+2, standard, č. b. 11
B. R.,  Jiskřiček 12

Jubilejní 11, 1+1, standard, č. b. 1  
L. Š.,  A. Poledníka 1

F. Formana 28, 0+2, standard, č. b. 4

about:blank
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H. H.,  F. Formana 39

Zlepšovatelů 16, 1+2, standard, č. b. 5
M. L.,  Horní 3

rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k
dluhu nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

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

V. P.,  Výškovická 153,

II.

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

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 23
Š. J.,  Horní 3

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 60  
N. N.,  Plzeňská 13

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 37
T. J.,  J. Matuška 1

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 77  
Š. R.,  Svornosti 16

Edisonova 31, 1+1, standard, č. b. 1
C. M.,  Plzeňská 17

Volgogradská 14, 1+2, standard, č. b. 11  
S. M.,  Horní 3

Jubilejní 21, 1+1, standard, č. b. 2  
S. V.,  Svatoplukova 11

Lumírova 7, 1+3, standard, č. b. 9
Š. J.,  Asejevova 16

Zlepšovatelů 62, 1+2, standard, č. b. 3
Ď. P., Horní 3

Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 3
Mgr. U. L.,  Alžírská 1519, O-Poruba a Mgr. U. E.,  Alžírská 1519, Ostrava-Poruba

Břenkova 7, 1+3, standard, č. b. 24
P. J.,  Břenkova 7 a P. Z.,  Břenkova 7

V. Košaře 4, 0+1, standard, č. b. 53
M. V.,  Zimmlerova 48

rozhodla

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

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

P. J.,   Břenkova 7 a P. Z.,  Břenkova 7 , č. b. 61

III.

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

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 62
H. A.,  Mjr. Nováka 10

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 73
U. S.,  Plzeňská 15

about:blank
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2544/52  
52

Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Čujkovova 13, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I. pronajmout nebytový prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, nacházející se v přízemí obytného domu na ul. Čujkovova 1711/13 v Ostravě-
Zábřehu o velikosti 108,58 m2 společnosti UNIKO NOVA, s.r.o., se sídlem Patrice Lumumby
2444/1A, 700 30 Ostrava-Zábřeh  IČ: 25834592, za účelem provozování prodejny masa a uzenin
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 1.300,- Kč/m2/rok

II. uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě nájemní a o právu provést stavbu se společností UNIKO
NOVA, s.r.o. dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní
a o právu provést stavbu

2545/52  
53

Přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v objektu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v objektu sídla Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
na ul. Horní 3 a Edisonova 84 v Ostravě-Hrabůvce, na základě Smlouvy o prodeji části podniku,
uzavřené v souladu s ustanovením  § 487 a násl. obchodního zákoníku, mezi prodávající
 společností KAVAMAT spol.s.r.o., se sídlem Stará Ves nad Ondřejnicí, Košatka 42, IČ: 61947571 a
kupující společností Automaty Kavamat Vending s.r.o., se sídlem Stará Ves nad Ondřejnicí,
Košatka, V Kolonii 42, IČ: 27807703, dle důvodové zprávy

pověřuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k uzavření dodatku k nájemní smlouvě

2546/52  
54

Převod pohledávek evidovaných pověřeným správcem DaBF Ing. Petr Mokroš - CITY, realitní
agentura

Rada městského obvodu

rozhodla

o převodu pohledávek evidovaných pověřeným správcem domovního a bytového fondu Ing.
Petrem Mokrošem - CITY, realitní agentura u prodaných domů na právní odbor Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih k datu 31.08.2012, dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku k mandátní smlouvě

2547/52  
55

Schválení změny účelu užívání nebytových prostor v pavilónu A, v objektu Mjr. Nováka 34/1455,
Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou účelu užívání prostor šaten přináležejících k pavilónu ,,A"  v objektu Mjr. Nováka
34/1455, Ostrava-Hrabůvka na výdejnu s jídelnou, kterou provede společnost Vyšší odborná škola,
Jazyková škola s právem státní zkoušky a Mateřská škola Sokrates s.r.o., se sídlem Mjr. Nováka
34/1455, Ostrava-Hrabůvka, IČ 27731073  a to vlastním nákladem

2548/52  
56

Stanovení nájemného v rekonstruovaném domě na ul. Jubilejní 66

Rada městského obvodu

rozhodla

o výši smluvního nájemného 80,00 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc pro byty v
rekonstruovaném obytném domě na ul. Jubilejní 493/66  v Ostravě-Hrabůvce

about:blank
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2549/52  
57

Ukončení nájmů v prostorech objektů na ul. P. Lumumby číslo popisné 2717 a 2444, v Ostravě-
Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit nájemní smlouvy  nebytových prostor v objektech č.p. 2717 a 2444 na ul. P. Lumumby v
Ostravě-Zábřehu, výpovědí nejpozději ke dni 31.12.2012 těmto nájemcům:
- Iva Benešová, bytem Průkopnická 2101/21, Ostrava-Zábřeh, IČ: 18553813
- Tomáš Šnajdr, bytem Alšovo náměstí 530/11, Ostrava-Poruba, IČ: 73893951
- Lidia Vronová, bytem Slavíčkova 1856/11, Moravská Ostrava, IČ.46568140 a
- Eva Kovaříková, bytem Výškovická 444/147, Ostrava-Výškovice,  IČ: 46566554
- Uniko Nova s.r.o., se sídlem P. Lumumby 2444/1A, Ostrava-Zábřeh, IČ:25834592
dle důvodové zprávy

rozhodla

ukončit nájemní smlouvu nebytových prostor v objektech č. p.  2717 a 2444 na ul. P. Lumumby v
Ostravě-Zábřehu dohodou ke dni 31. 10. 2012 nájemci

- Lubomír Popelka, bytem P. Lumumby 76, Ostrava-Zábřeh, IČ: 13646087

2550/52  
58

Ukončení pronájmu nebytových prostor v objektu na ul. Fr. Formana v Ostravě -Dubině

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost MUDr. J. Č., bytem E. Filly 9, Ostrava-Mariánské Hory, nájemce nebytových prostor  v
objektu zdravotního střediska na ul. Františka Formana v Ostravě-Dubině, o snížení výměry těchto
nebytových prostor o  2,36 m2

rozhodla

neukončit pronájem nebytových prostor o výměře 2,36 m2, v objektu zdravotního střediska na ul.
Františka Formana v Ostravě-Dubině, nájemci MUDr. J. Č., bytem E. Filly 9, Ostrava-Mariánské
Hory, dle důvodové zprávy

2551/52  
59

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

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

A. K.,  Jedličkova 8, č. b. 15
Á. J.,  Plzeňská 8, č. b. 1
B. A. a B. R.,  Václava Košaře 3, č. b. 27
B. R.,  Rodimcevova 22, č. b. 5
B. A.,  Svornosti 37, č. b. 6
B. L.  a B. R. Volgogradská 72, č. b. 9
B. M.,  Klegova 23, č. b. 36
B. M.,  Jubilejní 40, č. b. 2
B. O.,  Odborářská 70, č. b. 34
B. I.,  Lumírova 7, č. b. 14
B. M.,  Čujkovova 32, č. b. 40
C. Z.,  Jubilejní 63, č. b. 1
Č. B., Dr. Šavrdy 13, č. b. 1
Č. K.,  Plzeňská 8, č. b. 6
D. H.,  Volgogradská 143, č. b. 6
F. P.,  Jubilejní 64, č. b. 6
F. J. a F. M. Václava Košaře 4, č. b. 7
F. A.,  Čujkovova 3, č. b. 7
F. P.,  Plzeňská 10, č. b. 60
G. L.,  Václava Košaře 1, č. b. 33
G. A., Pavlovova 67, č. b. 12
G. A., Čujkovova 32, č. b. 70
G. P., Výškovická 157, č. b. 22
H. J., Václava Košaře 3, č. b. 10
H. T., Plzeňská 10, č. b. 4
H. E., Patrice Lumumby 62, č. b. 2

about:blank
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H. T. a H. M., U Studia 1, č. b. 45
H. F., Horymírova 125, č. b. 57
Ch. R. a Ch. M., Milana Fialy 1, č. b. 9
J. J., Stadická 3, č. b. 21
J. P., Plzeňská 8, č. b. 56
J. I., Volgogradská 155A, č. b. 4
J. J., Františka Formana 55, č. b. 22
J. D., Volgogradská 161, č. b. 7
J. D.,  Jiskřiček 1, č. b. 6
K. P., Pavlovova 71, č. b. 36
K. M., Klegova 23, č. b. 34
K. M. a K. D.,  Jubilejní 44, č. b. 3
K. J.,  Abramovova 16, č. b. 7
L. A., Čujkovova 9, č. b. 7
L. S. a L. M.,  Abramovova 18, č. b. 6
L. M., Václava Košaře 5, č. b. 56
L. P., Jubilejní 44, č. b. 6
L. G., Karpatska 20, č. b. 29
M. L., Lumírova 7, č. b. 47
M. N., Svornosti 37, č. b. 7
M. M., Jubilejní 50, č. b. 1
M. P., Jubilejní 46, č. b. 1
M. R. Pavlovova 71, č. b. 43
M. M.,  Dr. Šavrdy 15, č. b. 1
M. P. a M. L., Mňukova 24, č. b. 59
M. L.,  Horymírova 14, č. b. 56
M. Š.,  Václava Košaře 1, č. b. 38
M. P., Čujkovova 31, č. b. 66
M. L.,  Mňukova 24, č. b. 53
N. L.,  Závodní 49, č. b. 7
N. L.,  Volgogradská 94, č. b. 10
N. R., Abramovova 20, č. b. 6
N. M., Edisonova 84, č. b. 17  
O. R., Tarnavova 6. č. b. 1
P. J.,  Volgogradská 24, č. b. 13
P. J.,  Horymírova 4, č. b. 46
P. P. a P. M., Václava Jiřikovského 27, č. b. 3
P. M., Volgogradská 153, č. b. 5
P. L., Výškovická 153, č. b. 29
R. V., Dr. Šavrdy 17, č. b. 2
S. E., Jubilejní 62, č. b. 11
S. V. a S. P., Abramovova 18, č. b. 7
S. L. a S. P., Edisonova 84, č. b. 19
S. B., Vaňkova 52, č. b. 14
S. L., Abramovova 16, č. b. 6
S. J.,  Jubilejní 64, č. b. 5
S. M., Jubilejní 62, č. b. 3
S. V.  a S. L.,  Václava Košaře 5, č. b . 11
S. L., Mňukova 24, č. b. 38
S. V., Jubilejní 64, č. b. 2
Š. R., Patrice Lumumby 62, č. b. 14
Š. M., Václava Košaře 3, č. b. 35
Š. P., Volgogradská 143, č. b. 1
Š. M., Václava Košaře 4, č. b. 25
T. P., Vlasty Vlasákové 19, č. b. 12
T. M., Čujkovova 29, č. b. 40
T. L.,  Františka Formana 34, č. b. 7
U. J.,  Václava Košaře 4, č. b. 42
V. M.  a V. Z.,  Horymírova 14, č. b. 38
V. E.,  Svornosti 47, č. b. 3
V. L.  a V. P. Patrice Lumumby 21, č. b. 10
V. J.,  Jubilejní 4, č. b. 4
V. P., Jubilejní 62, č. b. 5
V. V., Tylova 4, č. b. 4
V. L., Čujkovova 32, č. b. 75
W. M., Vogogradská 74, č. b. 7
Z. M.,  Horymírova 14, č. b. 77
Ž. M.,  Slezská 11, č. b. 9

o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou - 3 měsíce s tzv. automatickým prodlužováním za
smluvně sjednaných podmínek (před uplynutím sjednané doby určité)

D. L. a K. O., Františka Formana 51, č. b. 4

II.

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

about:blank
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H. E.,  Výškovická 151, č. b. 8

2552/52  
60

Uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

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

místnost č. 14 - P. K.,  Horní 3

2553/52  
61

Výpověď z nájmu nebytového prostoru, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 2462/20,
Ostrava-Zábřeh paní Silvii Šrubařové, trvale bytem Volgogradská 2462/20, Ostrava-Zábřeh, IČ:
74907433 dle důvodové zprávy

II. o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v obytném domě ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Volgogradská
2462/20, Ostrava-Zábřeh, o velikosti 55,24 m2 s minimální výší nájemného 500,- Kč/m2/rok

2554/52  
62

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

L. M.,
Jaroslava Misky 14, Ostrava-Dubina

L. Š.,
Vlasty Vlasákové 4, Ostrava-Bělský Les

2555/52  
63

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 3
Š. J., Plzeňská 8, Ostrava-Zábřeh

Letecká 13, 1+2, standard, č. b. 7
Z. L. a Z. E.,  Letecká 13, Ostrava-Hrabůvka

Vl. Vlasákové 17, 1+2, standard, č. b. 13
H. L. B. a P. M.,  Vl. Vlasákové 17, Ostrava-Bělský Les

2556/52  
64

Zajištění náhr. bytu, výpověď z nájmu bytu, výstraha před podáním výpovědi

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 24
M. M.,  Edisonova 25

about:blank
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Zlepšovatelů 12, 1+2, standard, č. b. 5
N. B., Edisonova 25

Stadická 3, 1+3, standard, č. b. 60
K. E.,  Edisonova 25 a Kočvara Tomáš,  Edisonova 25

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

M. M.,  Edisonova 25, č. b. 7
N. B.,  Edisonova 25, č. b. 9
K. E.,  Edisonova 25 a K. T.,  Edisonova 25, č. b. 8

II.

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

1) Yvetě Dvořákové

N. B.,  Jugoslávská 26, č. b. 51

2) JUDr. Jarmile Jařabáčové

M. B.,  Výškovická 153 a M. V., Výškovická 153, č. b. 58

III.

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

A. V.,  Čujkovova 23, č. b. 73

2557/52  
65

Jmenování ředitele příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

sdělení Ing. Jiřího Hrabiny ve věci dlouhodobého uvolnění z pracovního poměru z důvodu výkonu
veřejné funkce

zrušuje

s účinností od 02.08.2012 pověření Ing. Dagmar Bio Sounonové k zastupování funkce ředitele
příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka,
schválené usnesením rady městského obvodu č. 2461/51 ze dne 12.07.2012

jmenuje

Ing. Pavla Paska s účinností od 02.08.2012 do funkce  ředitele  příspěvkové organizace Majetková
správa Ostrava-Jih, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka, na dobu určitou, a to po dobu trvání
překážky v práci Ing. Jiřího Hrabiny spočívající ve  výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva
statutátního města Ostravy, nejpozději však do 31. 12. 2012

2558/52  
66P

Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstananců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších
předpisů a "Zásadami pro stanovení příplatku za vedení pro poskytování osobního, zvláštního a
specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih",  plat řediteli příspěvkové organizace
Majetková správa Ostrava-Jih, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka, Ing. Pavlu Paskovi  s účinností
od 02.08.2012 dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu platového výměru

about:blank
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2559/52  
67P

Komplexní zateplení domu vč. GO střechy, výměny oken a vstupních dveří Vl. Vlasákové 964/19
a 965/21, Ostrava-Dubina, dodatek č.2 ke smlouvě

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/002/2012, na realizaci veřejné zakázky VZ
87.11 "Komplexní zateplení domu vč. GO střechy, výměny oken a vstupních dveří Vl. Vlasákové
964/19 a 965/21, Ostrava-Dubina", kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku na částku 6
107 885,00 Kč bez DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, z důvodu
neprovádění některých prací a realizace dodatečných stavebních prací nutných k dokončení díla, se
zhotovitelem Bytostav Poruba a.s., se sídlem: Ostrava-Poruba, 708 00 Dělnická 382.

bere na vědomí

navýšení částky odvodu DPH na 855 103,91 Kč u veřejné zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

Připravit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě "Komplexní zateplení domu vč. GO střechy, výměny oken
a vstupních dveří Vl. Vlasákové 964/19 a 965/21, Ostrava-Dubina"

Termín: 07. 08. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě "Komplexní zateplení domu vč. GO střechy, výměny oken
a vstupních dveří Vl. Vlasákové 964/19 a 965/21, Ostrava-Dubina" a předložit jej k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 09. 08. 2012

2560/52  
68P

Veřejná zakázka "EKOTERMO - Ostrava Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/045/11 na realizaci veřejné zakázky
 "EKOTERMO - Ostrava Jih", kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku na částku 57 844
621,81 Kč bez DPH, tj. 63 245 308,27 Kč vč. DPH a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto
zakázku, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací, se
zhotovitelem "Sdružení BDSTAV MORAVA - HANT BA, EKOTERMO - Ostrava Jih",  zastoupeným
vedoucím účastníkem sdružení BDSTAV MORAVA s.r.o.

bere na vědomí

navýšení částky odvodu DPH  na 6 168 238,30 Kč u části veřejné zakázky z důvodu přenesené
daňové povinnosti na příjemce plnění

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/045/11

Termín: 17. 08. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/045/11 na výše uvedenou zakázku a předat
jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 31. 08. 2012

2561/52  
69P

Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa,
dům Jubilejní 66"

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/009/12 na realizaci veřejné zakázky
 "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa, dům Jubilejní 66",
kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku na částku 5 782 227,00 Kč bez DPH a kterým se
upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění některých prací a z
důvodu realizace dodatečných prací, se zhotovitelem Beskydská stavební a.s.

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/009/12 na realizaci veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa, dům Jubilejní 66",
kterým se prodlužuje lhůta realizace na 10 týdnů, a to z důvodu realizace dodatečných prací, se
zhotovitelem Beskydská stavební a.s.

bere na vědomí

navýšení částky odvodu DPH  na 809 511,78 Kč u části veřejné zakázky z důvodu přenesené
daňové povinnosti na příjemce plnění

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/009/12

Termín: 17. 08. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/009/12 na výše uvedenou zakázku a předat
jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 31. 08. 2012

2562/52  
70P

Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce koridoru ZŠ
Volgogradská 2600/6B, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce VZ 49.12 "Rekonstrukce koridoru
ZŠ Volgogradská 2600/6B, Ostrava-Zábřeh" dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 49.12 na provedení stavebních prací "Rekonstrukce
koridoru ZŠ Volgogradská 2600/6B, Ostrava-Zábřeh" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů, v platném znění

jmenuje

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

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 49.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 12. 2012

2563/52  
71P

Oznámení předběžných informací, oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Víceúčelové sportoviště ZŠ
Provaznická

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce VZ 50.12 "Víceúčelové sportoviště
ZŠ Provaznická" dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 50.12 na provedení stavebních prací "Víceúčelové
sportoviště ZŠ Provaznická" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro
uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění

jmenuje

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

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 50.12 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31. 12. 2012

2564/52  
72P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava komunikace Břustkova, O.-Výškovice"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 48.12 k provedení
stavebních prací "Oprava komunikace Břustkova, O.-Výškovice“ 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 s úpravou

jmenuje

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

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

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

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 48.12 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 30. 09. 2012

2565/52  
73P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
II. čtvrtletí roku 2011, za I. a II. čtvrtletí 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 II. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2012 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2012 Mateřské školy Harmonie, Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2012 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, 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

2566/52  
74P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
II. čtvrtletí 2012 ZŠ a MŠ, p.o. a MSOJ, 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 II. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2012 Majetkové správy Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, Provaznická 62,
700 30 Ostrava-Hrabůvka,
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

2567/52  
75P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách „GO (modernizace) výtahů Horymírova 1949/14, Ostrava - Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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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 32.12
na provedení stavebních prací   „GO (modernizace) výtahů Horymírova 1949/14, Ostrava - Zábřeh“
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r. o., Dolní Benešov, Vývoz č. 193, PSČ 747 22, IČ 25821415,
za nabídkovou cenu:
2 308 724 Kč Kč bez DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem EV - servis s. r. o., Ostrava-Martinov, Na Svobodě 3152,
PSČ 723 00 , IČ  60318457, za nabídkovou cenu:
2 464 854 Kč bez DPH

jako třetím v pořadí s uchazečem OTIS a. s.  Břeclav, J. Opletala 1279, PSČ 690 02, IČ 42324254,
za nabídkovou cenu:
2 456 000 Kč bez  DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky „GO
(modernizace) výtahů Horymírova 1949/14, Ostrava - Zábřeh“

Termín: 21. 08. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky „GO
(modernizace) výtahů Horymírova 1949/14, Ostrava - Zábřeh“

Termín: 10. 09. 2012

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 32.12

Termín: 30. 09. 2012

2568/52  
76P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách „Regenerace obytného domu na ul. Rodimcevova 25,27,29 Ostrava-
Zábřeh“

Rada městského obvodu

vylučuje

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., Ostrava-Přívoz, Kosmova 17/1126, PSČ 702 00, IČ  25357603
REVOLT s.r.o.,  Třinec - Oldřichovice 738, PSČ 739 61, IČ  26815966
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 42.12
na provedení stavebních prací  „Regenerace obytného domu na ul. Rodimcevova 25,27,29 Ostrava-
Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
BDSTAV MORAVA s.r.o. ,  Bruzovice 88, PSČ 739 36 , IČ 26807947,  za nabídkovou cenu:
4 046 205 Kč Kč bez DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem EXSTAV s.r.o.Ostrava - Hrušov, Pláničkova 144, PSČ 711 00, IČ
42865611, za nabídkovou cenu:
3 927 776,81 Kč bez DPH

jako třetím v pořadí s uchazečem  EKOFAS spol. s r.o. ,  Ostrava-Vítkovice,Tavičská 7,č.p.226,
PSČ 703 00, IČ  60321661, za nabídkovou cenu:
3 975 000 Kč bez  DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
 „Regenerace obytného domu na ul. Rodimcevova 25,27,29 Ostrava-Zábřeh“

Termín: 20. 08. 2012

about:blank
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Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
„Regenerace obytného domu na ul. Rodimcevova 25,27,29 Ostrava-Zábřeh“

Termín: 27. 08. 2012

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 42.12

Termín: 30. 09. 2012

2569/52  
77P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách "Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A,Ostrava – Zábřeh"

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 39.12
na provedení stavebních prací  „Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A,Ostrava – Zábřeh“
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., Ostrava-Přívoz, Kosmova 17/1126, PSČ 702 00, IČ  25357603,  za
nabídkovou cenu:
3 422 686,29 Kč Kč bez DPH
4 107 223,55 Kč s DPH
jako druhým v pořadí s uchazečem Beskydská stavební, a.s.,  Třinec, Frýdecká 225, PSČ 739 61,
IČ  28618891, za nabídkovou cenu:
3 546 959 Kč bez DPH
4 256 351 Kč s DPH
jako třetím v pořadí s uchazečem  Stavos Stavba a.s. Ostrava - Zábřeh, U Studia 3189/35,
PSČ 700 30, IČ 44739494, za nabídkovou cenu:
3 595 000 Kč bez  DPH
4 314 000,15 Kč s DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
 „Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A,Ostrava – Zábřeh“

Termín: 20. 08. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
„Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A,Ostrava – Zábřeh“

Termín: 27. 08. 2012

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 39.12

Termín: 30. 09. 2012

2570/52  
78P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - Výměna oken bytového domu Stadická 1369/3 a
Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- RI OKNA a.s., se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, pobočka Nový Jičín, Tyršova 15, 741 01
Nový Jičín, IČ: 60724862
- Profi stavební s.r.o., se sídlem Nádražní 545/140, 702 00 Ostrava, IČ: 65140559,
z důvodu uvedeného v důvodové zprávě tohoto přínosu, a to z obou dílčích částí této veřejné
zakázky

about:blank
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rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého
zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 45.12
na provedení stavebních prací  "Výměna oken bytového domu Stadická 1369/3 a Oráčova 1326/1,
Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

u dílčí části I. - Výměna oken bytového domu Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka:
- WELLCO Brno s.r.o., se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno, IČ: 25337009, za nabídkovou cenu:

Kč 2.077.948,00 bez DPH, tj. Kč 2.368.861,00 vč. DPH

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

Kč 2.169.094,00 bez DPH, tj. Kč 2.472.767,00 vč. DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Sdružení "DPT - Grajciar" složeného z DEC-PLAST Trade s.r.o.,
se sídlem Místecká 286, 742 58 Příbor, IČ: 26874130 a Peter Grajciar, s místem podnikání Na
Stuchlíkovci 695, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ: 73145394, za nabídkovou cenu:

Kč 2.172.887,00 bez DPH, tj. Kč 2.477.091,00 vč. DPH

u dílčí části II. - Výměna oken bytového domu Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka:
- WELLCO Brno s.r.o., se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno, IČ: 25337009, za nabídkovou cenu:

Kč 2.078.088,00 bez DPH, tj. Kč 2.369.020,00 vč. DPH

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

Kč 2.169.076,00 bez DPH, tj. Kč 2.472.747,00 vč. DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Sdružení "DPT - Grajciar" složeného z DEC-PLAST Trade s.r.o.,
se sídlem Místecká 286, 742 58 Příbor, IČ: 26874130 a Peter Grajciar, s místem podnikání Na
Stuchlíkovci 695, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ: 73145394, za nabídkovou cenu:

Kč 2.172.887,00 bez DPH, tj. Kč 2.477.091,00 vč. DPH

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 45.12

Termín: 30. 09. 2012

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrhy smluv o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Výměna oken bytového domu Stadická 1369/3 a Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 24. 08. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrhy smluv o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Výměna oken bytového domu Stadická 1369/3 a Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka" a předat je
k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 31. 08. 2012

2571/52  
79P

Zpráva komise (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - Vybavení zahrady MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče:
- KOVOMA - Mácha, s.r.o., se sídlem Kapitolní 3173/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 28623291,
- FOLDYNA STAV s.r.o., se sídlem Janáčkova 1020/7, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 29390559,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu

about:blank
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rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 46.12 "Vybavení zahrady MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Lubomír Straka FLORA SERVIS, s místem podnikání Faměrovo nám.
31/29, 618 00  Brno, IČ: 11484497, za nabídkovou cenu:
Kč 607.186,00 bez DPH,
tj. Kč 728.623,00 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem MARAMEUS GROUP s.r.o., se sídlem Dolní 404, 747 15
 Šilheřovice, IČ: 27794547, za nabídkovou cenu:
Kč 637.470,00 bez DPH,
tj. Kč 764.964,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybavení zahrady MŠ Mjr.
Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 17. 08. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Vybavení zahrady MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 24. 08. 2012

about:blank
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TO Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú.
Hrabůvka, lokalita ulic V.Vlasákové, Horní, J.Matuška, J.Maluchy, V.Košaře, V.Jiříkovského - T.O.
usn.č. 2411/49 ze dne 21.6.2012

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „TRASA 6, etapa 2“ na pozemcích p.p.č. 391/1 ostatní
plocha-zeleň, p.p.č. 404/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 412/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 434/20
ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 412/5 ostatní plocha-zeleň v k.ú. Hrabůvka a na pozemcích p.č. 96/18
ostatní plocha-zeleň, p.č. 96/1 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 96/16 ostatní plocha-ostatní
komunikace, p.č. 75/20 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 75/17 ostatní plocha-ostatní komunikace,
p.č. 75/25 ostatní plocha-zeleň, p.č. 75/28 ostatní plocha-zeleň, p.č. 73/41 ostatní plocha-ostatní
komunikace, p.č. 73/42 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 73/43 ostatní plocha-zeleň, p.č. 71/69
ostatní plocha-zeleň, p.č. 71/55 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 100/67 ostatní plocha-
ostatní komunikace, p.č. 71/123 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 71/103 ostatní plocha-sportoviště a
rekreační plocha, p.č. 100/102 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 101/21 ostatní plocha-
ostatní komunikace, p.č. 101/32 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 101/31 ostatní plocha-jiná
plocha, p.č. 101/48 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 101/57 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č.
100/71 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 305 ostatní plocha-zeleň, p.č. 306 ostatní plocha-
zeleň, v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ulic V.Vlasákové, Horní, J.Matuška, J.Maluchy, V.Košaře,
V.Jiříkovského, které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění sítě elektronických komunikací (soubor optických a metalických
kabelů)  přes p.p.č. 391/1, p.p.č. 404/1, p.p.č. 412/1, p.p.č. 434/20, p.p.č. 412/5 v k.ú. Hrabůvka
a přes p.č. 96/18, p.č. 96/1, p.č. 96/16, p.č. 75/20, p.č. 75/17, p.č. 75/25, p.č. 75/28, p.č. 73/41,
p.č. 73/42, p.č. 73/43, p.č. 71/69, p.č. 71/55, p.č. 100/67, p.č. 71/123, p.č. 71/103, p.č. 100/102,
p.č. 101/21, p.č. 101/32, p.č. 101/31, p.č. 101/48, p.č. 101/57, p.č. 100/71, p.č. 305, p.č. 306 v
k.ú. Dubina u Ostravy v celkové délce 1842 bm a za podmínky, že realizace podzemního vedení
sítě elektronických komunikací pod komunikacemi bude provedena protlakem

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky   p.p.č. 391/1 ostatní plocha-
zeleň, p.p.č. 404/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 412/1 ostatní plocha-zeleň, p.p.č. 434/20 ostatní
plocha-zeleň, p.p.č. 412/5 ostatní plocha-zeleň v k.ú. Hrabůvka a na pozemcích p.č. 96/18 ostatní
plocha-zeleň, p.č. 96/1 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 96/16 ostatní plocha-ostatní komunikace,
p.č. 75/20 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 75/17 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 75/25
ostatní plocha-zeleň, p.č. 75/28 ostatní plocha-zeleň, p.č. 73/41 ostatní plocha-ostatní komunikace,
p.č. 73/42 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 73/43 ostatní plocha-zeleň, p.č. 71/69 ostatní plocha-
zeleň, p.č. 71/55 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 100/67 ostatní plocha-ostatní
komunikace, p.č. 71/123 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 71/103 ostatní plocha-sportoviště a
rekreační plocha, p.č. 100/102 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 101/21 ostatní plocha-
ostatní komunikace, p.č. 101/32 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 101/31 ostatní plocha-jiná
plocha, p.č. 101/48 ostatní plocha-jiná plocha, p.č. 101/57 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č.
100/71 ostatní plocha-ostatní komunikace, p.č. 305 ostatní plocha-zeleň, p.č. 306 ostatní plocha-
zeleň, v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ulic V.Vlasákové, Horní, J.Matuška, J.Maluchy, V.Košaře,
V.Jiříkovského, které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem umístění sítě elektronických komunikací (soubor optických a metalických
kabelů) přes p.p.č. 391/1, p.p.č. 404/1, p.p.č. 412/1, p.p.č. 434/20, p.p.č. 412/5 v k.ú. Hrabůvka
a přes p.č. 96/18, p.č. 96/1, p.č. 96/16, p.č. 75/20, p.č. 75/17, p.č. 75/25, p.č. 75/28, p.č. 73/41,
p.č. 73/42, p.č. 73/43, p.č. 71/69, p.č. 71/55, p.č. 100/67, p.č. 71/123, p.č. 71/103, p.č. 100/102,
p.č. 101/21, p.č. 101/32, p.č. 101/31, p.č. 101/48, p.č. 101/57, p.č. 100/71, p.č. 305, p.č. 306 v
k.ú. Dubina u Ostravy v celkové délce 1842 bm, pro pro společnost OVANET a.s., IČ: 25857568, se
sídlem Ostrava – Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, za úplatu:

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  stavby „sítě elektronických komunikací (soubor optických a metalických
kabelů)“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „sítě
elektronických komunikací (soubor optických a metalických kabelů)“

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností OVANET a.s., IČ: 25857568, se sídlem
Ostrava – Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu, za podmínky realizace
podzemního vedení sítě elektronických komunikací pod komunikacemi protlakem
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