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Přehled usnesení 101. schůze Rady městského obvodu, ze dne 12. 6. 2014 00:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5215/101 1. Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5216/101 2. Darování a svěření neupotřebitelných počítačů (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5217/101 3. Připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro odběrné místo
Plzeňská bez č. popisného (Bc. František Dehner, místostarosta)

5218/101 4. Prominutí nájemného z důvodu stavebních úprav  prostor v objektu na ul. Gurťjevova 459/11, Ostrava-
Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)

5219/101 5. Zveřejnění záměru na výpůjčku stěnové plochy Domu služeb na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5220/101 6. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Závodní 49, O.-Hrabůvka (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5221/101 7. Souhlas  s umístěním sídla společnosti v budově č.p. 1556 na ulici Na Mýtě 10 v Ostravě-Hrabůvce (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5222/101 8. Podání nájemkyně prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5223/101 9. Písemná podání p. Jaroslava Kalivody ve věci uzavření nájemní smlouvy, žádosti o pronájem obecního
bytu, stížnosti na nevhodné chování zaměstnance SMO, zařazeného do ÚMOb O.-Jih (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5224/101 10. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (Bc. František Dehner, místostarosta)

5225/101 11. Pronájem bytu v domě zvl.určení, uzavření smlouvy o ubytování, skončení nájmu bytu dohodou, zajištění
přístřeší (Bc. František Dehner, místostarosta)

5226/101 12. Pronájem bytu výběrovým řízením (Bc. František Dehner, místostarosta)

5227/101 13. Udělení souhlasu s umístěním sídla školské právnické osoby (Bc. František Dehner, místostarosta)

5228/101 14. Udělení souhlasu s umístěním zařízení pro radiový odečet vodoměrů v obytném domě (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5229/101 15. "Zásady a podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih" (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5230/101 16. Zveřejnění záměru za účelem změny nájemní smlouvy na pronájem prostor v objektu na ul. Gurťjevova
459/11, Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)

5231/101 17. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5232/101 18. Souhlas s umístěním sídla občanského sdružení v budově č.p.2948 na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5233/101 19. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícícmi garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Mgr. Radim
Miklas, místostarosta)

5234/101 20. Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k budově bez čp. na pozemku
parc.č.st. 6066 a garáží na pozemcích parc.č.st. 2429 a parc.č.st. 6234  v k.ú. Zábřeh nad Odrou a garáže
bez čp. na pozemku 951 v k.ú. Hrabůvka (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5235/101 21. Souhlas s kácením dřevin na pozemcích p.p.č. 225/13 a p.p.č. 225/5 v k.ú. Hrabůvka (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5236/101 22. Žádost o svěření pozemku poz. parc. č. 241/8 v k.ú. Hrabůvka (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5237/101 23. Zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova x Zajcevova (Mgr.
Radim Miklas, místostarosta)

5238/101 24. Zveřejnění záměru na pronájem případně prodej  části pozemku k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova (Mgr. Radim
Miklas, místostarosta)

5239/101 25. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5240/101 26. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.  Horní (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5241/101 27. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5242/101 28. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Moravská x Místecká (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5243/101 29. Zveřejnění záměru na prodej a výpůjčku částí pozemku k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká - VARIANTNÍ
NÁVRH (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5244/101 30. Zrušení usnesní a Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Mgr. Radim
Miklas, místostarosta)

2



5245/101 31. Zrušení usnesení a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene -
služebnosti inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.  Pavlovova (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5246/101 32. Ukončení pronájmu a zveřejnění pachtu částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X
Rudná“ (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5247/101 33. Pacht částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X Rudná“ (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5248/101 34. Úhrada bezesmluvího užívání pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova x Holasova (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5249/101 35. Přerušení provozu Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace (Mgr. Radim
Miklas, místostarosta)

5250/101 36. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33 ,
příspěvkové organizace, IČO 70631786 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5251/101 37. Účetní závěrka za  rok 2013  Mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace,
IČO 75029863 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5252/101 38. Účetní závěrka za  rok 2013  Mateřské školy Ostrava- Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace,
IČO 75029847 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5253/101 39. Účetní závěrka za  rok 2013  Mateřské školy Ostrava- Výškovice,Staňkova 33, příspěvkové organizace, IČO
75029839 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5254/101 40. Účetní závěrka za  rok 2013  Mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace,
IČO 75029871 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5255/101 41. Účetní závěrka za  rok 2013  Mateřské školy Ostrava- Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, IČO
75029855 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5256/101 42. Účetní závěrka za  rok 2013  Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12 A, příspěvkové organizace,
IČO 75029880 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5257/101 43. Účetní závěrka za  rok 2013  Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13 , příspěvkové organizace, IČO
75029821 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5258/101 44. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,V. Košaře 6, příspěvkové
organizace, IČO70631751 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5259/101 45. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45 , příspěvkové organizace, IČO
70944661 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5260/101 46. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace, IČO70631735 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5261/101 47. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B ,
příspěvkové organizace, IČO : 70978328 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5262/101 48. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,Kosmonautů15, příspěvkové
organizace, IČO70944687 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5263/101 49. Účetní závěrka za  rok 2013  Kulturního zařízení Ostrava - Jih, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava - Hrabůvka,
 příspěvkové organizace, IČO 73184560 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5264/101 50. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava - Hrabůvka,  Mitušova 8,
příspěvkové organizace, IČO 70631727 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5265/101 51. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20 ,
příspěvkové organizace, IČO 70944652 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5266/101 52. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace, IČO 70944628 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5267/101 53. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29 , příspěvkové organizace, IČO 70978361 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5268/101 54. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy  Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64 , příspěvkové organizace,
IČO 70978310 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5269/101 55. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy  Ostrava-Výškovice, Srbská 2 , příspěvkové organizace, IČO
70631778 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5270/101 56. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Krestova 36A ,
příspěvkové organizace, IČO 70631743 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5271/101 57. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava- Bělský Les, B. Dvorského 1 ,
příspěvkové organizace, IČO 70978352 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5272/101 58. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy  Ostrava- Zábřeh,Chrjukinova12, příspěvkové organizace, IČO
70978387 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5273/101 59. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13 ,
příspěvkové organizace, IČO 70631760 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5274/101 60. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy  Ostrava- Hrabůvka,Klegova 27, příspěvkové organizace, IČO
70978379 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)
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5275/101 61. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy  Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23 , příspěvkové organizace,
IČO 70978344 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5276/101 62. Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52 , příspěvkové
organizace, IČO 70978336 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5277/101 63. Podnět občana k veřejné zakázce (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5278/101 64. Podnět  Ing. Novotného pro  starostu, radní a ÚMOb Ostrava - Jih (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5279/101 65P. Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava-Jih – dodatek č.2 (Bc. František Dehner, místostarosta)

5280/101 66P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a části III. Zásad) -„Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5281/101 67P. Předb. ozn.  VZ „ Oprava chodníků. v MO Ova-jih III. et.; v MO Ova-jih IV. et.;.Dr. Martínka;  ul.
Krakovská 4-18; podél ul. U Hrůbků; a cyklost. v úseku ul. J. Maluchy a ul. Krestova; a cykl. v úseku A.
Brože – Zábřeh smyčka v BL.“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5282/101 68P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. a II.
čtvrtletí r. 2014 oddělení školství a kultury (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5283/101 69P. Výběr nejvhodnější nabídky  - Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu D, v objektu Mjr.
Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5284/101 70P. Výběr nejvhodnější nabídky  - Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na
území MObv-O.Jih v letech 2014 - 2018 vč. čištění MK (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

5285/101 71P. Zrušení zadávacího řízení  ( dle zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů) - "Centrální
spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

5286/101 72P. Významná veřejná zakázka  - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském
obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2018 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

5287/101 73P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace
budovy A (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5288/101 74P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) „GO elektroinstalace ve
společných prostorách domů Čujkovova 1737/32 a 1715/23, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5289/101 75P. Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2014 - 2015
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5290/101 76P. Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Oprava hydroizolace a dešťové kanalizace objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5291/101 77P. Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Zateplení půdního prostoru vč. výměny střešní krytiny na domech DPS Odborářská 72
- 74, O.-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5292/101 78P. Zrušení VZ (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předpisů
a Zásad) - Dodávka čtyř nových motorových vozidel (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5293/101 79P. Zrušení VZ 40.14 „Oprava opláštění a soklu v dřevěných chatkách 1,2 a výměna oken v chatkách 1,2,3,
rekreačního střediska Skalice-Kamenec, Frýdek-Místek“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

5294/101 81. Přípojení odběrného místa Dr. Martínka 1157/53, O.-Hrabůvka k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí (Bc. František Dehner, místostarosta)

5295/101 82P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-
Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5296/101 83P. Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492,
Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

nepřijato 80. Zápis z kontrolního výboru (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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5215/101  
1

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

   1) Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 1
   R. Z., trvale bytem Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka

   2) Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 3
   V. D., trvale bytem Jubilejní , Ostrava-Hrabůvka

5216/101  
2

Darování a svěření neupotřebitelných počítačů

Rada městského obvodu

souhlasí

s darováním již dále neupotřebitelných počítačů v počtu 31 ks (bez monitorů, os Linux + klávesnice a myš)
v celkové hodnotě 246.610,30 Kč občanským sdružením (nestátním neziskovým organizacím dle přílohy
materiálu)
rozhodla

o svěření hmotného majetku k hospodaření (dále již neupotřebitelných počítačů) v počtu 10 ks v celkové
hodnotě 80.605,- Kč příspěvkovým organizacím (dle přílohy materiálu) - bez monitorů, os Linux +
klávesnice a myš

5217/101  
3

Připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro
odběrné místo Plzeňská bez č. popisného

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podání společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava-Kunčice, IČ 45193258 ve věci
ukončení dodávek elektrické energie z trafostanice č.OS 9534 na ulici Pavlovova a trafostanice č. OS 9532
na ulici Plzeňská do objektů ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih a ukončení smluvních
vztahů k datu 30.10.2014 z důvodu připravovaného zrušení části lokální distribuční soustavy elektrické
energie dle důvodové zprávy.
nesouhlasí

s ukončením smluvních vztahů k 31.10.2014 se společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689,
Ostrava-Kunčice, IČ 45193258 dle důvodové zprávy.
rozhodla

u objektu bez čísla popisného, který je součástí pozemku parc.č.st.3491, v KÚ Zábřeh nad Odrou, na ulici
Plzeňská Ostrava - Zábřeh:

I.o podání "Žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí" ke společnosti ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035.

II. o uzavřením "Smlouvy o budoucí smlouvě" o připojení odběrného místa k distribuční soustavě nízkého
napětí u společnosti ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035.

III. o uzavření dodatku č.1 ke "Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi č.14785" se
společnosti Dalkia Commodities CZ, s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 3337/7, IČ 25846159 ze
dne 12.12.2013 dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu Mgr.Karla Sibinského k podpisu smluv.

5218/101  
4

Prominutí nájemného z důvodu stavebních úprav  prostor v objektu na ul. Gurťjevova 459/11,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost ze dne 07.05.2014 podanou nájemcem -  Střední škola uměleckých řemesel s. r. o., se sídlem
Gurťjevova 1823/8, Ostrava-Zábřeh, IČ: 25380559, na snížení nájemného o 50 % za období od 01.05.2014
do 31.07.2014 z důvodu rekonstrukce pronajatých prostor
rozhodla

o prominutí nájmu ve výši 50%, tj. 5.014 Kč za období od 01.05.2014 do 31.07.2014, za pronájem prostor
ve II. nadzemním podlaží o celkové výměře 334,23 m2 v budově č. pop. 459 občanská vybavenost, která
je součástí pozemku parc. č. st. 2024 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul.
Gurťjevova č. or. 11 v Ostravě-Zábřehu, za účelem denní formy vzdělávání, na dobu neurčitou, s výší
nájemného 120 Kč/m2/rok, společnosti Střední škola uměleckých řemesel s.r.o., se sídlem Gurťjevova
1823/8, Ostrava-Zábřeh, IČ: 25380559, dle důvodové zprávy
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5219/101  
5

Zveřejnění záměru na výpůjčku stěnové plochy Domu služeb na ul. Horní 1492/55, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku části stěnové plochy  Domu služeb v budově č.p. 1492, která je součástí
pozemku p.č.st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Horní 55 v Ostravě-Hrabůvce,
o výměře 10,15 m2  za účelem umístění mozaikového obrazu o rozměrech 1,45 x 7 m, na dobu neurčitou,
dle důvodové zprávy

5220/101  
6

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Závodní 49, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o velikosti 26,89 m2 v bytovém domě ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, který je součástí pozemku parc. č.
st. 271 v k. ú. Hrabůvka na ul. Závodní 330/49 v Ostravě-Hrabůvce, panu P. J., bytem Závodní 410/51,
Ostrava-Hrabůvka, IČ: 66716349  za účelem užívání jako skladové prostory pro předmět podnikání, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 715 Kč/m2/rok

II. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o právu provést stavbu s p. Juchelkou
zmocňuje

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

5221/101  
7

Souhlas  s umístěním sídla společnosti v budově č.p. 1556 na ulici Na Mýtě 10 v Ostravě-
Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu

s umístěním sídla společnosti Restaurace Na Mýtě  s. r.  o., IČ: 29453615, Kotkova 271/6, Ostrava-
Vítkovice, v části prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 1556, která je součástí pozemku p.č.st. 1967
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, zapsána na LV č. 1364,  na ul. Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka,
která je na základě OZV  č. 14/2013 - Statut města Ostravy,  svěřená městskému obvodu Ostrava-Jih, a to
po dobu trvání nájemního vztahu nájemce k předmětnému prostoru sloužícímu podnikání, dle důvodové
zprávy

5222/101  
8

Podání nájemkyně prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Na Mýtě 1556/10, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podání nájemkyně prostor sloužících podnikání v  objektu na ul. Na Mýtě  1556/10, Ostrava-Hrabůvka, paní
R. U. -  jednatelky  společnosti Restaurace na Mýtě s.r.o., IČ: 29453615, se sídlem Kotkova 271/6,
Ostrava-Vítkovice, ze dne 26.05.2014 ve věci změny nájemní smlouvy  dle důvodové zprávy

5223/101  
9

Písemná podání p. J. K. ve věci uzavření nájemní smlouvy, žádosti o pronájem obecního bytu,
stížnosti na nevhodné chování zaměstnance SMO, zařazeného do ÚMOb O.-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

písemné podání p. J. K. ze dne 21.05.2014
rozhodla

I.
o neuzavření smlouvy k nájmu bytu č. 16, 1+3, standard, v bytovém domě na ul. Výškovická 446/151 v
Ostravě-Výškovicích s p. J. K., Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka (úřední záznam), dle důvodové zprávy

II.
o nepřijetí Žádosti o pronájem obecního bytu ze dne 17.04.2014 p. J. K., Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka
(úřední záznam), do nezávazné evidence žadatelů o pronájem obecního bytu vedené u Statutárního města
Ostrava, Městského obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy
a souhlasí

s návrhem odpovědi odboru bytového a ostatního hospodářství k písemnému podání p. J. K. ze dne
21.05.2014
bere na vědomí

I.
stížnost p. J. K. ze dne 14.05.2014 na nevhodné chování zaměstance Statutárního města Ostrava,
zařazeného do ÚMOb Ostrava-Jih
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II. písemné podání p. J. K. dne 15.05.2014

III.
písemné vyjádření vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství Ing. Aleny Brezinové ze dne
06.06.2014 ke stížnosti p. Jaroslava Kalivody ze dne 14.05.2014 a k písemnému podání p. J. K. ze dne
15.05.2014

5224/101  
10

Prominutí poplatku a úroku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek a úrok z prodlení
- p. L. G., za byt na ul. Abramovova , Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 3.964 Kč,
- p. A. K., za byt na ul. Výškovická , Ostrava-Výškovice, ve výši 100%, tj. 3.433 Kč,
dle důvodové zprávy

5225/101  
11

Pronájem bytu v domě zvl.určení, uzavření smlouvy o ubytování, skončení nájmu bytu dohodou,
zajištění přístřeší

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení v domě na ul. Horymírova 125 a ul. Horymírova 123
na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Horymírova 125, č. b. 11
M. Z., Horymírova 

Horymírova 125, č. b. 28
L. T., Gen. Hrušky , Ostrava-Mar. Hory

Horymírova 125, č. b. 40
Ing. V. L., Šrobárova , Ostrava-Hrabová

Horymírova 125, č. b. 55
D. J., Horymírova 

Horymírova 125, č. b. 69
Ing. S. J., Horymírova 

Horymírova 125, č. b. 79
H. P., J. Maluchy 

Horymírova 125, č. b. 88
P. O., Bachmačská , Ostrava-Moravská Ostrava

Horymírova 125, č. b. 94
H. H., Horymírova             

Horymírova 123, č. b. 9
M. N., Maková , Ostrava-Polanka

II.

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

místnost č. 15 - K. V., Horní 3
místnost č. 9 - M. S., Jičínská 
místnost č. 21 - T. Z., Horní 3

III.

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

1) JUDr. M. K.

F. A., J. Škody , č. b. 
J. L., Velflíkova , č. b. 
H. P., Dr. Šavrdy , č. b. 

2) JUDr. J. J.

H. M., Výškovická , č. b. 

3) Y. D.
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M. J., Markova , č. b. 
K. L., Břenkova  a K. M., Břenkova , č. b. 

IV.

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

K. J., Velflíkova , č. b.

5226/101  
12

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Jubilejní 25, 1+1, standard, č. b. 2
D. K., Engelmüllerova , O.-Mor. Ostrava

Jiskřiček 8, 1+4, standard, č. b. 2  
Ing. S. P., P. Lumumby 

Petruškova 16, 0+1, standard, č. b. 71
V. L., Skalice , Frýdek-Místek

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 23
M. S., Plzeňská 

Kotlářova 12, 1+kk, standard, č. b. 3  
B. L., Horní 3 a B. M., Horní 3

Kotlářova 10, 1+kk, standard, č. b. 12
J. K., Horní 3

M. Fialy 1, 1+3, standard, č. b. 16
K. L., F. Hajdy 

2) nevybrat na pronájem bytu nájemce a pronájem bytu znovu zveřejnit výběrovým řízením za smluvní
nájemné, dle důvodové zprávy  

Jubilejní 60, 1+3, standard, č. b. 1
Letecká 21, 1+3, standard, č. b. 3
rozhodla

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

II.

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

Edisonova 84, 1+1, standard, č. b. 16
B. J., Dr. Šavrdy 

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 38
Ž. M., Jubilejní 

F. Formana 47, 0+2, standard, č. b. 19
K. J., Slezská 

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

Ž. M., Jubilejní , č. b. 
K, J,, Slezská , č. b.
rozhodla

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

5227/101  
13

Udělení souhlasu s umístěním sídla školské právnické osoby

Rada městského obvodu

rozhodla
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o udělení souhlasu s umístěním sídla školské právnické osoby "MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA", IČ:
01709089  v pronajatém prostoru sloužícím podnikání v bytovém  domě ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih č. p. 383 na ul. Edisonova č. or. 27  v Ostravě-
Hrabůvce, který je součástí pozemku parc. č. st. 327 v k.ú. Hrabůvka, a to po dobu trvání nájemního
vztahu k předmětnému prostoru, dle důvodové zprávy

5228/101  
14

Udělení souhlasu s umístěním zařízení pro radiový odečet vodoměrů v obytném domě

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním zařízení pro radiový odečet vodoměrů  do části společného prostoru
obytného domu na ul. Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice, který je součástí pozemku parc. čís.
740/29, katastr. území Výškovice u Ostravy,  ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem  Nádražní 28/3114, Ostrava, IČ:
45193673, a to  na dobu určitou  5-ti let za úhradu 200,-Kč/měsíc bez DPH dle důvodové zprávy.

5229/101  
15

"Zásady a podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

schvaluje

s účinností od 01.07.2014 úpravu znění Článku 12 „Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu předloženého návrhu

5230/101  
16

Zveřejnění záměru za účelem změny nájemní smlouvy na pronájem prostor v objektu na ul.
Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 25.04.2014 na pronájem prostor ve II. nadzemním podlaží
o celkové výměře 334,23 m2 v budově č. pop. 459 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc.
č. st. 2024 zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Gurťjevova č. or. 11 v Ostravě-
Zábřehu,  za účelem denní formy vzdělávání, na dobu neurčitou, s výší nájemného 120 Kč/m2/rok,
společnosti Střední škola uměleckých řemesel s.r.o., se sídlem Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, IČ:
25380559, a to z důvodu prodloužení výpovědní doby ze 3 měsíců na 1 rok, dle důvodové zprávy
žádá

v souladu s článkem 7, odstavcem (8) písmene c)2.  Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města
Ostravy, Radu města Ostravy o udělení předchozího souhlasu

5231/101  
17

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 74
D, T,, Výškovická 153, Ostrava-Výškovice

Jubilejní 50, 1+1, standard, č. b. 3
R, F, a M,F.,, Jubilejní , Ostrava-Hrabůvka

Svornosti 16, 1+3, standard, č. b. 10
O. D., Svornosti , Ostrava-Zábřeh

5232/101  
18

Souhlas s umístěním sídla občanského sdružení v budově č.p.2948 na ul. V Zálomu 1, Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla  občanského sdružení Naděje pro všechny, se sídlem Františka
Formana 41, Ostrava-Dubina, IČ: 22673822, v části prostoru v budově č.p. 2948 občanská vybavenost,
která je součástí pozemku p.č. st. 4591 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, zapsána na
LV č. 3152, na ulici V Zálomu 1 v Ostravě–Zábřehu, která je na základě OZV  č. 14/2013  -  Statut města
Ostravy,  svěřená městskému obvodu Ostrava-Jih, a to po dobu trvání smlouvy o výpůjčce s vypůjčitelem,
dle důvodové zprávy

5233/101  
19

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)pozemek parc.č.st. 1691/4, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. U Skleníku
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2)pozemek parc.č.st. 2473, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;

3)½ pozemku parc.č.st. 2971/14, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova

5234/101  
20

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k budově bez čp. na
pozemku parc.č.st. 6066 a garáží na pozemcích parc.č.st. 2429 a parc.č.st. 6234  v k.ú. Zábřeh
nad Odrou a garáže bez čp. na pozemku 951 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uplatněním předkupního práva a nabytím vlastnického práva

1)k budově bez čp./če. na pozemku parc.č. st. 6606 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví paní V. W.,
bytem Svornosti , Ostrava-Zábřeh, za podmínek dle předložené kupní smlouvy,
2)k budově garáže bez čp./če. na pozemku parc.č. st. 951 v k.ú. Hrabůvka ve vlastnictví paní P. B.,
Máchova , Nový Jičín a pana M. S., bytem Dr. Martínka  Ostrava-Hrabůvka, za podmínek dle předložené
kupní smlouvy,
3)k budově garáže bez čp./če. na pozemku parc.č.st. 6234 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví paní A.
O., bytem Rakovecká , Vratimov, za podmínek dle předložené kupní smlouvy.

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k budově bez
čp./če. na pozemku parc.č. st. 6066 v k.ú. Zábřeh nad Odrou a k budovám garáží bez čp./če. na
pozemcíchu parc.č. st. 951 v k.ú. Hrabůvka a pozemku parc.č.st. 6234 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

5235/101  
21

Souhlas s kácením dřevin na pozemcích p.p.č. 225/13 a p.p.č. 225/5 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ostrava – Vítkovice,  Ruská 43,  PSČ 703 00, IČ 483 91
531, o vydání souhlasu vlastníka pozemků s kácením dřevin v souvislosti se stavbou „REKO MS Ostrava –
Edisonova +2“ v k.ú. Hrabůvka, kdy investorem stavby je RWE GasNet, s.r.o.
vydává

souhlas s kácením dřevin, a to 2 stromů a 3 keřů na pozemcích p.p.č. 225/13, ostatní plocha a p.p.č.
225/5, ostatní plocha v k.ú. Hrabůvka ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému
obvodu Ostrava – Jih,
zmocňuje

vyřízením povolení pro kácení 2 stromů a 3 keřů společnost Projekt 2010, s.r.o., se sídlem Ostrava –
Vítkovice, Ruská 43, PSČ 703 00, IČ 48391531.

5236/101  
22

Žádost o svěření pozemku poz. parc. č. 241/8 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o svěření pozemku poz. parc. č. 241/8, ostatní plocha, o výměře 304 m2 v
k.ú. Hrabůvka městskému obvodu Ostrava-Jih.

5237/101  
23

Zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova x Zajcevova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku částí pozemků p.p.č. 654/5 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 654/21
ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem vybudování parkoviště o rozloze 382 m2 a
přístupového chodníku o rozloze 38 m2 na pozemku p.p.č. 654/21, a dále napojení na ulici Pjanovova, tj.
příjezdu o rozloze 6,2 m2 na pozemku p.p.č. 654/5, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5238/101  
24

Zveřejnění záměru na pronájem případně prodej  části pozemku k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 342/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
 max. 80 m2 v k.ú. Hrabůvka, za účelem vybudování sociálních a malometrážních bytů v suterénních
prostorách bytového domu č.p. 899 na ulici Mitušova 7, včetně vytvoření podzemních světlíků „anglických
dvorků“  

a
nesouhlasí

se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.p.č. 342/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
max. 80 m2 v k.ú. Hrabůvka, za účelem vybudování sociálních a malometrážních bytů v suterénních
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prostorách bytového domu č.p. 899 na ulici Mitušova 7, včetně vytvoření podzemních světlíků „anglických
dvorků“  

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu nezveřejnit záměr na prodej dotčené části pozemku, dle důvodové zprávy

5239/101  
25

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit  záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6599 zastavěná plocha o výměře 13  m2  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita Při Hůře, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

5240/101  
26

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.  Horní

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků parc.č. 110/5 ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře 4263 m2
a parc.č. 110/103 ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře 70 m2, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní.

5241/101  
27

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/36 ostatní plocha, zeleň o výměře 7,5 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou,  za účelem vybudování a užívání dvou řad balkonů o rozloze 1,5 x 2,5 m,  na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5242/101  
28

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem pozemku p.p.č. 198/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2705
m2 v k.ú. Hrabůvka, za účelem výstavby čerpací stanice, pneuservisu a centra pro motoristy, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s ročním nájmem ve výši 170,- Kč/m2, dle důvodové zprávy

a
ukládá

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí majetkového odboru vyžádat vizualizaci navrhnutých záměrů zástavby
dotčeného pozemku od všech zájemců

5243/101  
29

Zveřejnění záměru na prodej a výpůjčku částí pozemku k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká -
VARIANTNÍ NÁVRH

Rada městského obvodu

projednala

žádost Bytového družstva Hulvácká 11/958, IČ: 25376152, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Hulvácká 958/11,
PSČ 700 30, o prodej části pozemku st.p.č. 978 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou

a

souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku st.p.č. 978 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, v rozsahu vnitřní kresby parcely vymezující pozemek pod bytovým domem č.p. 958

a

doporučuje zastupitelstvu městského obvodu zveřejnit záměr na prodej dotčené části pozemku

a

rozhodla zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku st.p.č. 978 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 600
m2 včetně zděného oplocení umístěného na tomto pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem oplocení a
užívání pozemku k volnočasovým aktivitám, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínky
opravy stávajícího zděného oplocení na náklady vypůjčitele

5244/101  
30

Zrušení usnesní a Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova

Rada městského obvodu

projednala
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odvolání žadatelky k usnesení č. 5096/99 ze dne 15.5.2014, kterým  rozhodla nezveřejnit záměr na
pronájem části pozemku p.p.č. 223/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 v k. ú. Hrabůvka,
ul. Edisonova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem zřízení a užívání příjezdu o rozloze 3,5 m x 2,95 m, dle důvodové zprávy

a
zrušuje

toto usnesení č. 5096/99 ze dne 15.5.2014

a
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 223/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11
m2 v k. ú. Hrabůvka, za účelem zřízení a užívání příjezdu o rozloze 3,5 m x 2,95 m, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínky dle důvodové zprávy

5245/101  
31

Zrušení usnesení a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene -
služebnosti inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.  Pavlovova

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení  č. 4934/97 ze dne 3.4.2014

a
souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky optického vedení pod názvem stavby „UPC – přípojka OK
ul. Pavlovova 40“ v délce cca 8 bm na pozemek p.p.č. 613/94 ostatní plocha, jiná plocha  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Pavlovova

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č.
613/94 ostatní plocha, jiná plocha  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  přípojky
optického vedení pod názvem stavby „UPC – přípojka OK ul. Pavlovova 40“,  v délce cca 8 bm pro
společnost UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140
00, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky optického vedení -
společností UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140
00,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v
rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 30.6.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy
zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS

5246/101  
32

Ukončení pronájmu a zveřejnění pachtu částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „
Pavlovova X Rudná“

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit nájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č 644/2 - ostatní plocha,
dráha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, o výměře 120 m2 za účelem užívání zahrádky č. 10, s nájemcem panem
M.R., bytem Prošinova , Ostrava - Zábřeh, smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/530/13/Vru, dohodou ke
dni 30. 6. 2014 a
b) zveřejnit záměr pachtu částí pozemků p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 - ostatní
plocha, dráha v k.ú. Zábřeh nad Odrou za účelem užívání zahrádky č. 10 na dobu neurčitou s 6ti měsíční
výpovědní lhůtou za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy

5247/101  
33

Pacht částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X Rudná“

Rada městského obvodu

rozhodla

propachtovat části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č 644/2 ostatní plocha, dráha o
celkové výměře 145 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené
Městskému obvodu Ostrava – Jih, paní Bc. L. K., bytem Zd. Vavříka , Ostrava - Bělský Les, za účelem
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užívání zahrádky č. 30 s ročním pachtovným ve výši 11,- Kč/m2 na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní
lhůtou

5248/101  
34

Úhrada bezesmluvího užívání pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova x Holasova

Rada městského obvodu

rozhodla

o uhradě finanční náhrady s příslušenstvím ve výši 84.960,- Kč za bezesmluvní užívání pozemku p.p.č.
303/43 ostatní plocha v k.ú. Hrabůvka, na kterém jsou umístěny tenisové kurty, vlastníkovi pozemku -
společnosti BOTOP s.r.o., IČ 26813386, se sídlem Ostrava, Hrabůvka, Adamusova 1316/2A, za podmínky
uzavření směnné smlouvy, dle důvodové zprávy

5249/101  
35

Přerušení provozu Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přerušení provozu Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih dle důvodové zprávy.

5250/101  
36

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33 ,
příspěvkové organizace, IČO 70631786

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace, IČO 70631786
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5251/101  
37

Účetní závěrka za  rok 2013  Mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace, IČO 75029863

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Mateřské školy Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27 , příspěvkové
organizace, IČO 75029863
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5252/101  
38

Účetní závěrka za  rok 2013  Mateřské školy Ostrava- Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace, IČO 75029847

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace, IČO 75029847
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5253/101  
39

Účetní závěrka za  rok 2013  Mateřské školy Ostrava- Výškovice,Staňkova 33, příspěvkové
organizace, IČO 75029839

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Mateřské školy Ostrava - Výškovice, Staňkova 33 , příspěvkové
organizace, IČO 75029839
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5254/101  
40

Účetní závěrka za  rok 2013  Mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové
organizace, IČO 75029871

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Mateřské školy Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7 , příspěvkové
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organizace, IČO 75029871
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5255/101  
41

Účetní závěrka za  rok 2013  Mateřské školy Ostrava- Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové
organizace, IČO 75029855

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace,
IČO 75029855
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5256/101  
42

Účetní závěrka za  rok 2013  Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12 A, příspěvkové
organizace, IČO 75029880

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12 A , příspěvkové
organizace, IČO 75029880
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5257/101  
43

Účetní závěrka za  rok 2013  Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13 , příspěvkové
organizace, IČO 75029821

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13 , příspěvkové
organizace, IČO 75029821
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5258/101  
44

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,V. Košaře 6,
příspěvkové organizace, IČO70631751

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6,
příspěvkové organizace, IČO 70631751
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5259/101  
45

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45 , příspěvkové
organizace, IČO 70944661

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013 Základní  školy Ostrava - Hrabůvka , F. Formana 45 , příspěvkové
organizace, IČO 70944661
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5260/101  
46

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace, IČO70631735

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace, IČO 70631735
zmocňuje

14



starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5261/101  
47

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B ,
příspěvkové organizace, IČO : 70978328

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Základní školy a  mateřské školy Ostrava-Zábřeh,Volgogradská 6B ,
příspěvkové organizace, IČO 70978328
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5262/101  
48

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,Kosmonautů15,
příspěvkové organizace, IČO70944687

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace, IČO 70944687
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5263/101  
49

Účetní závěrka za  rok 2013  Kulturního zařízení Ostrava - Jih, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava -
Hrabůvka,  příspěvkové organizace, IČO 73184560

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013 Kulturního zařízení Ostrava - Jih, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava -
Hrabůvka, příspěvkové organizace, IČO 73184560
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5264/101  
50

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava - Hrabůvka,  Mitušova 8,
příspěvkové organizace, IČO 70631727

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Základní školy a  mateřské školy  Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 8 ,
příspěvkové organizace, IČO  70631727.
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5265/101  
51

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20 ,
příspěvkové organizace, IČO 70944652

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Základní školy a  mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20 ,
příspěvkové organizace, IČO 70944652.
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5266/101  
52

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace, IČO 70944628

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Základní školy a  mateřské školy  Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 ,
příspěvkové organizace, IČO 70944628.
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013
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5267/101  
53

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29 , příspěvkové organizace, IČO 70978361

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Základní školy a  mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29 , příspěvkové organizace, IČO 70978361.
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5268/101  
54

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy  Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64 , příspěvkové
organizace, IČO 70978310

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Základní školy  Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizace, IČO 70978310
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5269/101  
55

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy  Ostrava-Výškovice, Srbská 2 , příspěvkové
organizace, IČO 70631778

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Základní školy  Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace,
IČO 70631778
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5270/101  
56

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Krestova 36A ,
příspěvkové organizace, IČO 70631743

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A ,
příspěvkové organizace, IČO 70631743
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5271/101  
57

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava- Bělský Les, B. Dvorského
1 , příspěvkové organizace, IČO 70978352

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava - Bělský Les , B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace, IČO 701978352
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5272/101  
58

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy  Ostrava- Zábřeh,Chrjukinova12, příspěvkové
organizace, IČO 70978387

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Základní školy  Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové
organizace, IČO 70978387
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5273/101  
59

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13 ,
příspěvkové organizace, IČO 70631760
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Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Základní školy a  mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13 ,
příspěvkové organizace, IČO 70631760
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5274/101  
60

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy  Ostrava- Hrabůvka,Klegova 27, příspěvkové
organizace, IČO 70978379

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Základní školy  Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace,
IČO 70978379
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5275/101  
61

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy  Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23 , příspěvkové
organizace, IČO 70978344

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Základní školy  Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové
organizace, IČO 70978344
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5276/101  
62

Účetní závěrka za  rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52 ,
příspěvkové organizace, IČO 70978336

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2013  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52 ,
příspěvkové organizace, IČO 70978336.
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského a místostarostu pro školství a kulturu Mgr. Radima  Miklase  k podpisu
Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2013

5277/101  
63

Podnět občana k veřejné zakázce

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis Ing. J. N., bytem Srbská , Ostrava ze dne 30. 5. 2014 nazvaný "Výzva starostovi" a odpověď starosty
městského obvodu Mgr. Karla Sibinského ze dne 4. 6. 2014 č.j. JIH/032664/14/TAJ
trvá

na svých předchozích rozhodnutích ve věci připravované veřejné zakázky "Celoroční údržba veřejných a
vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2018", zejména pak na
usnesení 4966/97 ze dne 3. 4. 2014

5278/101  
64

Podnět  Ing. N. pro  starostu, radní a ÚMOb Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podnět Ing. N. adresovaného  starostovi, radním a ÚMOb Ostrava - Jih,  ze dne 6.4.2014.

5279/101  
65P

Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava-Jih – dodatek č.2

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení  č.4825/95 ze dne 6.3.2014 týkající se rozhodnutí, kterým se zvyšuje cena díla o 428.948,00
Kč bez DPH,  v dodatku č.1 ke  smlouvě o dílo č. 4/034/022/13 se zhotovitelem MŽT Stavitelství, a.s.  se
sídlem: Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory na realizaci veřejné zakázky VZ 45.13 k
provedení stavebních prací pro stavbu "Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava-Jih"
rozhodla

na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/022/13 na realizaci
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veřejné zakázky VZ 45.13 k provedení stavebních prací pro stavbu "Zateplení objektu Kina Luna,
Ostrava-Jih", kterým se zvyšuje cena díla o 1.081.758,00 Kč bez DHP, což je 14,45%  z  ceny díla dle SoD
č. 4/034/022/13,uzavřené dne 15.10.2013 se zhotovitelem MŽT Stavitelství, a.s.  se sídlem: Suderova
2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
bere na vědomí

přerušení prací dle SoD č. 4/034/022/13, článek V., odstavec 2. o přerušení provádění prací z důvodů
neležících na straně zhotovitele
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
zpracovat návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/022/13 a tento předložit odboru právnímu ke
kontrole
Termín: 19. 06. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zkontrolovat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/022/13 a tento předložit k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 23. 06. 2014

5280/101  
66P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a části III. Zásad) -„Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 11.14 na provedení stavebních prací „Stavební úpravy ZŠ
Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

komisi pro posouzení  nabídek  a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta 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. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Pavel Nenička, člen zastupitelstva
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 11.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 09. 2014

5281/101  
67P

Předb. ozn.  VZ „ Oprava chodníků. v MO Ova-jih III. et.; v MO Ova-jih IV. et.;.Dr. Martínka;  ul.
Krakovská 4-18; podél ul. U Hrůbků; a cyklost. v úseku ul. J. Maluchy a ul. Krestova; a cykl. v
úseku A. Brože – Zábřeh smyčka v BL.“

Rada městského obvodu

schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky  „Oprava chodníků v MO Ostrava-jih III. etapa; Oprava chodníků v MO
Ostrava-jih IV. etapa; Oprava chodníku Dr. Martínka; Oprava chodníku ul. Krakovská 4-18; Oprava
chodníku podél ulice U Hrůbků; Oprava chodníku a cyklostezky v úseku ul. J. Maluchy a ul. Krestova;
Opravu cyklostezky v úseku A. Brože – Zábřeh smyčka v Bělském lese“ VZ 58.14, dle ust. § 156 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle předloženého návrhu
rozhodla

o uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 58.14 „Oprava
chodníků v MO Ostrava-jih III. etapa; Oprava chodníků v MO Ostrava-jih IV. etapa; Oprava chodníku Dr.
Martínka; Oprava chodníku ul. Krakovská 4-18; Oprava chodníku podél ulice U Hrůbků; Oprava chodníku a
cyklostezky v úseku ul. J. Maluchy a ul. Krestova; Opravu cyklostezky v úseku A. Brože – Zábřeh smyčka v
Bělském lese" dle ust.  § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá
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Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené  se zveřejněním předběžného oznámení VZ 58.14
Termín: 30. 06. 2014

5282/101  
68P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
I. a II. čtvrtletí r. 2014 oddělení školství a kultury

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za I. a II. čtvrtletí roku 2014 oddělení školství a kultury
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn

5283/101  
69P

Výběr nejvhodnější nabídky  - Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu D, v objektu
Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka

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 39.14 na provedení
stavebních prací "Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu D, v objektu Mjr. Nováka 34,
Ostrava-Hrabůvka"  a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
MEROPS spol. s r.o. se sídlem Český Těšín, ul. Strojnická 374, PSČ 735 62, IČ 25394282 za nabídkovou
cenu 1 632 802,59 Kč bez DPH/realizace 54 dnů

jako druhým v pořadí s uchazečem Bohumínská stavební s.r.o. se sídlem  Bohumín - Starý Bohumín, Čs.
armády 505, PSČ 735 81, IČ 29392918  za nabídkovou cenu  1 869 455,46 Kč bez DPH/realizace 33 dnů
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 39.14
Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu D, v objektu Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka
Termín: 22. 06. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  "Výměna
oken a oprava meziokenních vložek pavilónu D, v objektu Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 25. 06. 2014
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 39.14
Termín: 30. 07. 2014

5284/101  
70P

Výběr nejvhodnější nabídky  - Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a
chodníků na území MObv-O.Jih v letech 2014 - 2018 vč. čištění MK

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče  č. 3  „Sdružení pro Jih – zima“, vedoucí účastník - Lesotechnika a údržba komunikací
s.r.o.,Vratimov, Na Příčnici 835/73, PSČ 739 32,  IČ: 28625145 z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy o realizaci elektronické aukce konané dne 21.5.2014 a dle přiloženého zdůvodnění tohoto
přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku VZ 36.13 na poskytnutí služeb
 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MObv-O.Jih v letech
2014 - 2018 vč. čištění MK“ a o uzavření smluv o dílo:

I. část  zóna č. I. s vybraným uchazečem  .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8, IČ:
45809712  za nabídkovou cenu: 2 859 000 Kč bez DPH
jako druhým v pořadí s uchazečem Petr Vykrut, U Haldy 1616/68, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ:
47165006, za nabídkovou cenu: 2 863 000 Kč bez DPH  a
- jako třetím v pořadí s uchazečem  s uchazečem SITA CZ a.s. se sídlem Praha 2-Vinohrady, Španělská
10/1073, PSČ 120 00, IČ: 25638955 za nabídkovou cenu 3 285 972 Kč bez DPH

II. část  zóna č. II  s vybraným uchazečem  .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8, IČ:
45809712  za nabídkovou cenu: 2 866 500 Kč bez DPH
jako druhým v pořadí s uchazečem SITA CZ a.s. se sídlem Praha 2-Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120
00, IČ: 25638955   za nabídkovou cenu: 2 884 575 Kč bez DPH  a
jako třetím v pořadí s uchazečem Petr Vykrut, U Haldy 1616/68, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ: 47165006
za nabídkovou cenu 3 377 137,51 Kč bez DPH

III. část  zóna č.III s vybraným uchazečem Petr Vykrut, U Haldy 1616/68, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ:
47165006 za nabídkovou cenu 2 380 000 Kč bez DPH
jako druhým v pořadí s uchazečem .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8, IČ: 45809712
 za nabídkovou cenu: 2 386 000 Kč bez DPH    za nabídkovou cenu: 2 884 575 Kč bez DPH  a
jako třetím v pořadí s uchazečem SITA CZ a.s. se sídlem Praha 2-Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120
00, IČ: 25638955 za nabídkovou cenu 2 585 684 Kč bez DPH
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IV. část  zóna č. IV. s vybraným uchazečem  .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8, IČ:
45809712  za nabídkovou cenu: 2 737 000 Kč bez DPH  jako druhým v pořadí s uchazečem Petr Vykrut, U
Haldy 1616/68, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ: 47165006, za nabídkovou cenu: 2 770 000 Kč bez DPH  a
- jako třetím v pořadí s uchazečem  s uchazečem SITA CZ a.s. se sídlem Praha 2-Vinohrady, Španělská
10/1073, PSČ 120 00, IČ: 25638955 za nabídkovou cenu 2 806 913,29 Kč bez DPH

V. část  zóna č. V. s vybraným uchazečem  .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8, IČ:
45809712  za nabídkovou cenu: 2 112 000 Kč bez DPH  jako druhým v pořadí s uchazečem Petr Vykrut, U
Haldy 1616/68, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ: 47165006, za nabídkovou cenu: 2 119 000 Kč bez DPH  a
- jako třetím v pořadí s uchazečem  s uchazečem SITA CZ a.s. se sídlem Praha 2-Vinohrady, Španělská
10/1073, PSČ 120 00, IČ: 25638955 za nabídkovou cenu 2 164 826 Kč bez DPH

VI. část  zóna č.VI s vybraným uchazečem Petr Vykrut, U Haldy 1616/68, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ:
47165006 za nabídkovou cenu 2 083 000 Kč bez DPH
jako druhým v pořadí s uchazečem.A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8, IČ: 45809712  za
nabídkovou cenu: 2 087 500 Kč bez DPH  
jako třetím v pořadí s uchazečem SITA CZ a.s. se sídlem Praha 2-Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120
00, IČ: 25638955 za nabídkovou cenu 2 273 596 Kč bez DPH
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 36.13
Termín: 31. 10. 2014
Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrhy smluv o dílo s vybranými uchazeči na realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Zimní údržba
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MObv-O.Jih v letech 2014 - 2018 vč.
čištění MK“
Termín: 30. 06. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrhy smluv o dílo s vybranými uchazeči na realizaci na „Zimní údržba místních komunikací III. a
IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MObv-O.Jih v letech 2014 - 2018 vč. čištění MK“ a předat je k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 30. 07. 2014

5285/101  
71P

Zrušení zadávacího řízení  ( dle zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů) -
"Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko"

Rada městského obvodu

rozhodla

vyloučit uchazeče
BYSTROŇ Group a.s. se sídlem  Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00, IČ 27800466
PSK-Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Zlín, Zarámí 4077, PSČ 760 40, IČ 25309439
CONE - STAVITELSTVÍ, a. s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Kosmova 17/1126, PSČ 702 00, IČ 25357603
Ridera stavební a.s. se sídlem Ostrava – Poruba, Dělnická, PSČ 708 00, IČ 45192464
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla

zadávací řízení zrušit z důvodů uvedených v důvodové zprávě
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 61.13
Termín: 30. 06. 2014

5286/101  
72P

Významná veřejná zakázka  - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2018

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Odůvodnění veřejné zakázky "Celoroční údržba
veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2018" v rozsahu
dle přeloženého návrhu
ukládá

Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi
předložit ke schválení zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih Odůvodnění veřejné zakázky
"Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015
- 2018"  v rozsahu dle předloženého návrhu
Termín: 13. 06. 2014
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky
Termín: 31. 12. 2014

5287/101  
73P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce
elektroinstalace budovy A

Rada městského obvodu
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rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 48.14 na provedení stavebních prací
"ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění
pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

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

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

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 48.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 09. 2014

5288/101  
74P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) „GO elektroinstalace ve
společných prostorách domů Čujkovova 1737/32 a 1715/23, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek na VZ 37.14 "GO elektroinstalace
ve společných prostorách domů Čujkovova 1737/32 a 1715/23, Ostrava-Zábřeh"  o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem  ELIN servis s.r.o. se sídlem Moravská Ostrava, Hornická
64/3212, PSČ 702 00,  IČ 25396633 za nabídkovou cenu 2 033 940,02 Kč bez DPH/40 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit  smlouvu o dílo na  „GO elektroinstalace ve společných prostorách domů Čujkovova 1737/32 a
1715/23, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 18. 06. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem na „GO elektroinstalace ve společných prostorách domů
Čujkovova 1737/32 a 1715/23, Ostrava-Zábřeh“ a předat ji k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 25. 06. 2014

5289/101  
75P

Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a Zásad) - Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v
letech 2014 - 2015

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 49.14 "Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2014 - 2015" o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření rámcové smlouvy o dílo:

1) u lokality č. 1:
- s vybraným uchazečem Jaromír Mičulka, s místem podnikání Dolní 34, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ:
15495892, za nabídkovou cenu:
Kč 325.000,00 bez DPH, tj. Kč 393.250,00 vč. DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25396544, za nabídkovou cenu:
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Kč 363.225,00 bez DPH, tj. Kč 439.502,25 vč. DPH, a

2) u lokality č. 2:
- s vybraným uchazečem Jaromír Mičulka, s místem podnikání Dolní 34, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ:
15495892, za nabídkovou cenu:
Kč 306.500,00 bez DPH, tj. Kč 370.865,00 vč. DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Miroslav Raška- vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce
34/386, 713 00 Ostrava-Heřmanice, IČ: 26843099, za nabídkovou cenu:
Kč 340.890,00 bez DPH, tj. Kč412.476,90 vč. DPH
ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrhy rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Čištění vpustí dešťové
kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2014 - 2015"
Termín: 23. 06. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrhy rámcové smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2014 - 2015" a předat je k
podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 30. 06. 2014

5290/101  
76P

Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a Zásad) - Oprava hydroizolace a dešťové kanalizace objektu Gurťjevova
11, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 43.14 "Oprava hydroizolace a dešťové kanalizace objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Ing. Miroslav Pytel, s místem podnikání Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, IČ: 18110592, za nabídkovou cenu:
Kč 1.167.350,36 bez DPH, tj. Kč 1.412.493,94 vč. DPH a s lhůtou realizace 35 kalendářních dnů,
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava hydroizolace a dešťové
kanalizace objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 27. 06. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava
hydroizolace a dešťové kanalizace objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu
Termín: 04. 07. 2014

5291/101  
77P

Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a Zásad) - Zateplení půdního prostoru vč. výměny střešní krytiny na
domech DPS Odborářská 72 - 74, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 35.14 "Zateplení půdního prostoru včetně výměny střešní krytiny na domech DPS Odborářská 72 -74,
Ostrava-Hrabůvka" o vyloučení uchazeče:
- Novaizol s. r. o., se sídlem Dobrovského 631/37, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 26843897,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 35.14 "Zateplení půdního prostoru včetně výměny střešní krytiny na domech DPS Odborářská 72 -74,
Ostrava-Hrabůvka" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem DIK stavby, s. r. o., se sídlem Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ:
25914057, za nabídkovou cenu:
Kč 2.390.519,00 bez DPH, tj. Kč 2.749.097,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 55 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Ing.  Miroslav Pytel, s místem podnikání Slavníkovců 470/13a, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 18110592, za nabídkovou cenu:
Kč 2.617.106,00 bez DPH, tj. Kč 3.009.672,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zateplení půdního prostoru včetně
výměny střešní krytiny na domech DPS Odborářská 72 -74, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 27. 06. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zateplení
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půdního prostoru včetně výměny střešní krytiny na domech DPS Odborářská 72 -74, Ostrava-Hrabůvka" a
předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 04. 07. 2014

5292/101  
78P

Zrušení VZ (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Dodávka čtyř nových motorových vozidel

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 41.14 "Dodávka čtyř nových motorových vozidel" o vyloučení jediného uchazeče:
- Auto Tichý s.r.o., se sídlem Rudná 1124/32, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25390121,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 41.14 "Dodávka čtyř nových motorových vozidel" o zrušení této veřejné zakázky, neboť z účasti v
soutěži byl vyloučen jediný uchazeč
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 41.14 vyplývající z bodu
usnesení
Termín: 20. 06. 2014

5293/101  
79P

Zrušení VZ 40.14 „Oprava opláštění a soklu v dřevěných chatkách 1,2 a výměna oken v chatkách
1,2,3, rekreačního střediska Skalice-Kamenec, Frýdek-Místek“

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit VZ 40.14 „Oprava opláštění a soklu v dřevěných chatkách 1,2 a výměna oken v chatkách 1,2,3,
rekreačního střediska Skalice-Kamenec, Frýdek-Místek, neboť nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné
nabídky.
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spočívající ve zrušení VZ 40.14
Termín: 30. 06. 2014

5294/101  
81

Přípojení odběrného místa Dr. Martínka 1157/53, O.-Hrabůvka k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí

Rada městského obvodu

souhlasí

s podáním "Žádosti o připojení odběrného místa k distribuční soustavě z  hladiny nízkého napětí" a
uzavřením "Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí" se společnosti
ČEZ Distribuce ,a.s., Děčín, Děčín - IV Podmolky, Teplická 874/8, IČ 27232425, PSČ 405 02 na odběrném
místě Dr. Martínka 1157/53, Ostrava - Hrabůvka (podchod Savarin) dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smluv.

5295/101  
82P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna oken na ZŠ F.
Formana 45, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 50.14 na provedení stavebních prací
Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části 3. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a koncesní řízení, v platném znění, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Radim Miklas místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
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členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. Ing. Aneta Serafinová, členka rady obvodu
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
5. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
4. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
5. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 50.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 07. 08. 2014

5296/101  
83P

Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul.
Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 18.14 na provedení stavebních
prací "Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka" dle § 84 odst. 1
písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, z důvodu, že zadavatel obdržel
pouze jednu nabídku
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 18.14 vyplývající z usnesení
Termín: 20. 06. 2014
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

80 Zápis z kontrolního výboru

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zápis z kontrolního výboru ze dne 6.6.2014.
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava k usnesení č. 5205/100 z 29.5.2014 Předběžné oznámení VZ 47.14

Rada městského obvodu

schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky „Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, Ostrava- Hrabůvka, Zateplení
objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh, Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu,
Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava – Zábřeh, Zateplení ZŠ B. Dvorského,
Ostrava-Dubina“  VZ 47.14 v rozsahu dle předloženého návrhu
rozhodla

o uveřejnění předběžného oznámení  podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 47.14 „Revitalizace
mateřské školy Adamusova 7, Ostrava- Hrabůvka, Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh,
Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu, Zateplení a výměna oken Základní školy
Volgogradská, Ostrava – Zábřeh, Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina“
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené  se zveřejněním předběžného oznámení VZ 47.14
Termín: 15. 06. 2014

TO Tisk. oprava usn. č. 5213/100 z 29. 5. 2014 - Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č.
137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předp. a části III. Zásad) - Vybavení školních
kuchyní elektrozařízením škol zřízených obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na poskytnutí dodávky VZ 55.14 „Vybavení
školních kuchyní elektrozařízením škol zřízených obvodem Ostrava-Jih“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 55.14
Termín: 06. 06. 2014
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