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Přehled usnesení 103. schůze Rady městského obvodu, ze dne 26. 6. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5298/103 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5299/103 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5300/103 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5301/103 4. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5302/103 5. Projektový tým pro projekty spolufinancované z EU Učebny fyziky a chemie a Přírodovědné učebny (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5303/103 6. Dodatek č. 2, ke Kontrolnímu řádu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5304/103 7. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5305/103 8. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5306/103 9. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Bc. František Dehner, místostarosta)

5307/103 10. Pronájem volných míst v krytých stáních (Bc. František Dehner, místostarosta)

5308/103 11. Prominutí pohledávky (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5309/103 12. Odpisy pohledávek s příslušenstvím (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5310/103 13. Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku Základní školy Ostrava-
Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace při realizaci projektu s Ostravskou univerzitou v Ostravě
(Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5311/103 14. Souhlas s realizací investiční akce oddělením školství a kultury (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5312/103 15. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkových
organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava - Jih (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5313/103 16. Změna odpisových plánů na rok 2014 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5314/103 17. Sportovní centrum Dubina - Zpráva za rok 2013 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5315/103 18. Snížení kapacity Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana13, příspěvkové organizace (Mgr. Radim
Miklas, místostarosta)

5316/103 19. Smlouva o obstarání díla "Rákosníčkovo hřiště" na  pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rottrova x Tylova
(Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5317/103 20. Pacht částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita  "Pavlovova x Rudná" (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5318/103 21. Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5319/103 22. Pronájem části pozemku p.p.č. 435/1 v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5320/103 23. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5321/103 24. Pronájem pozemku st. p.č. 6030 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5322/103 25. Pronájem pozemku st. p.č. 6365 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5323/103 26. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jižní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5324/103 27. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5325/103 28. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na
pozemek v k. ú. Hrabůvka,  ul. Mitušova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5326/103 29. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na
pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. Rudná (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5327/103 30. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na
pozemek v k.ú. Hrabůvka, ulice Česká (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5328/103 31. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na
pozemek v k.ú. Hrabůvka, ulice Oráčova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5329/103 32. Stanovisko k žádosti o odkoupení pozemku p.p.č. 220/12 v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5330/103 33. Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 354/1 v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5331/103 34. Záměr na prodej nemovité věci na ulici Průkopnická 2a/2690 v Ostravě-Zábřehu – Variantní návrh (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

5332/103 35. Změna smlouvy o nájmu na část pozemku p.p.č. 434/17 v k.ú. Hrabůvka, ulice Oráčova související s
převodem podnikatelské činnosti (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5333/103 36. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku poz. parc. č. 270/25 v k.ú. Hrabůvka, ulice Provaznická
(č.38) (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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5334/103 37. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Výškovická x
Lumírova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5335/103 38. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod s třetí osobou (Bc. František Dehner, místostarosta)

5336/103 39. Smlouva o poskytování služeb (Bc. František Dehner, místostarosta)

5337/103 40. Převedení přeplatků do výnosů hospodářské činnosti MOb O.-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

5338/103 41. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (Bc. František Dehner, místostarosta)

5339/103 42. Pronájem garážového stání v bytovém domě (Bc. František Dehner, místostarosta)

5340/103 43. Odpis pohledávek po zemřelých (Bc. František Dehner, místostarosta)

5341/103 44. Odpis pohledávek po zemřelém (Bc. František Dehner, místostarosta)

5342/103 45. O pronájmu části prostor v objektu bez čísla popisného na ul. Svornosti v Ostravě-Zábřehu (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5343/103 46. Dohoda o způsobu rozúčtování nákladů za dodávky energií do objektu Edisonova 84/793, Ostrava -
Hrabůvka (Bc. František Dehner, místostarosta)

5344/103 47. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5345/103 48. Podnájem bytu (Bc. František Dehner, místostarosta)

5346/103 49. Skončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5347/103 50. Uzavření nájemní smlouvy při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5348/103 51. Pronájem bytu výběrovým řízením (Bc. František Dehner, místostarosta)

5349/103 52. Ukončení pronájmu prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka 34 v Ostravě-Hrabůvce výpovědí a
zveřejnění záměru na pronájem prostor (Bc. František Dehner, místostarosta)

5350/103 53P. Zateplení obvodového pláště, zateplení stropu a provedení sanačních omítek sklepních prostor,
Rodimcevova 16, 18 (Bc. František Dehner, místostarosta)

5351/103 54P. Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava- (Bc. František Dehner, místostarosta)

5352/103 55P. Oznámení ZŘ  - 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)

5353/103 56P. Oznámení ZŘ 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
v letech 2015 - 2018“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5354/103 57P. Podmínky výzvy  “Zajištění výuky cizích jazyků (anglického a  německého) a znakového jazyka I. a IV.
stupně  pro zaměstnance Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5355/103 58P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a odd. B části II. Zásad) - Venkovní učebny při ZŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh a ZŠ V.
Košaře 6, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5356/103 59P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a odd. B části II. Zásad) - Výměna plotu u ZŠ Šeříková, Ostrava-Výškovice (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5357/103 60P. 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 odboru dopravy a komunálních služeb (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

5358/103 61P. Variantní řešení a výběr  nabídky ZPŘ  „Oprava povrchu ulice Hulvácká; Oprava povrchu ulice Mjr. Nováka;
Oprava povrchu Jubilejní; Oprava povrchu ulice Šeříkova; Oprava povrchu ulice Kotlářova; Oprava povrchu
ulice Letecká“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5359/103 62P. Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozd. předpisů) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa,
domy Edisonova 17, 19 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5360/103 63P. Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozd. předpisů) - Rekonstrukce dvorů ul. J. Maluchy, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5361/103 64P. Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozd. předpisů) - Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5362/103 65P. Výběr nejvhodnější nabídky (služby, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) -Zajištění vybraných činností při vydávání obvodního
zpravodaje Jižní listy v letech 2015 - 2017 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)
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5363/103 66P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna oken na MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5364/103 67P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna oken v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-
Zábřeh, pavilon "C" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5365/103 68P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna střešní krytiny na ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5366/103 69P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a části III. Zásad) -
"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)

5367/103 70P. Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Výměna dělících příček a zřízení telefonů s elektrozámkem vč. rozvodů v domech DPS
Odborářská, O.-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5368/103 71P. Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Výměna oken, oprava hydroizolace dvou obvod. stěn a výměna oplocení obj.
Krasnoarmějců 26a, O.-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5369/103 72P. Zrušení ZŘ - otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5370/103 73P. Oznámení ZŘ dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 "Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5371/103 OR Ukládací část místostarostovi Bc. Františku Dehnerovi (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

about:blank
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5298/103  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1081 o 250 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1096 o 250 tis. Kč

5299/103  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5622 o 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651 o 200 tis. Kč

5300/103  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují nedaňové příjmy ORJ 6, § 3612, pol. 2132 o 1 286 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 11, § 3612, pol. 2132 o 1 286 tis. Kč

5301/103  
4

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Odborářská 72, 0 + 2, I. kat., č. b. 24
H. M.,  bytem Mjr. Nováka 39, Ostrava-Hrabůvka

Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 19
A. J., bytem Plavecká 2, Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 11
H. J. a A., bytem Cholevova 13, Ostrava-Hrabůvka

5302/103  
5

Projektový tým pro projekty spolufinancované z EU Učebny fyziky a chemie a Přírodovědné
učebny

Rada městského obvodu

souhlasí

s níže uvedeným projektovým týmem, který bude realizovat projekty  Učebny fyziky a chemie a
Přírodovědné učebny, které jsou  spolufinancované z prostředků EU z Operačního programu ROP
Moravskoslezsko.

Za účelem realizace obou projektů je navržen projektový tým  v tomto složení:
Ing. Jana Pěluchová - manažer projektu
Ing. Sylva Sládečková - člen projektového týmu
Ing. Eva Janáčová  - člen projektového týmu
Ing. Hana Knapíková - člen projektového týmu
Bc. Renáta Rárová - člen projektového týmu
Mgr. Michal Kutty - člen projektového týmu
ukládá

Ing. Bc. Janě Pěluchové, referát ekonomického rozvoje,
zajistit realizaci projektu
Termín: 29. 09. 2015

5303/103  
6

Dodatek č. 2, ke Kontrolnímu řádu

Rada městského obvodu

schvaluje

Dodatek č. 2 ke Kontrolnímu řádu městského obvodu Ostrava-Jih, dle předloženého návrhu,  s účinností od
01.07.2014

about:blank
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5304/103  
7

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V. pravidla pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku, a postupy v
účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 2 v celkové výši: 484 479,74 Kč
                                                                   
1) DDHM do 40 000,-Kč  ORG 223                              426 125,03 Kč
2) DDHM do 3 000,-Kč    ORG 223                                 58 354,71 Kč
ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.

5305/103  
8

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  dodatku  ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského podpisem dodatku.

5306/103  
9

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 41, box č. 45, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní A. K. dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 41, box č. 06, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan A. J., dle důvodové zprávy,

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

5307/103  
10

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 41, box č. 57, NP na ul. B. Václavka panu P. B. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 106, NP na ul. L. Hosáka panu M. Š. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

5308/103  
11

Prominutí pohledávky

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím pohledávky p. D. Č. ve výši 19.105,-- Kč spolu s příslušenstvím.

5309/103  
12

Odpisy pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

souhlasí

s odpisem pohledávek s příslušenstvím za:

- K.  J. z titulu škody na majetku ve výši Kč 9.000,-- a náklady řízení ve výši Kč 300,--

5310/103  
13

Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku Základní školy
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace při realizaci projektu s Ostravskou
univerzitou v Ostravě

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČ:
61988987 a Základní školou Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou organizací za účelem realizace
projektu "Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách" v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s registračním číslem CZ.1.07/1.1.07/02.0047

about:blank
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5311/103  
14

Souhlas s realizací investiční akce oddělením školství a kultury

Rada městského obvodu

souhlasí

s realizací investiční akce "Vybavení školních kuchyní elektrozařízením škol zřízených obvodem Ostrava-Jih"
v předpokládané výši 16.000.000,-Kč včetně DPH oddělením školství a kultury dle důvodové zprávy

5312/103  
15

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava -
Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

1. s převedením finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč z rezervního fondu do investičního  fondu  Základní
 školy a mateřské školy  Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace

2. s převedením  finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní
školy  a mateřské školy Ostrava- Dubina,V Košaře 6, příspěvkové organizace

dle důvodové zprávy

5313/103  
16

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

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2014 Základní škole a mateřské  škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizaci a Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizaci dle důvodové zprávy

5314/103  
17

Sportovní centrum Dubina - Zpráva za rok 2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zprávu za rok 2013 o využití a hospodaření Sportovního centra Dubina

5315/103  
18

Snížení kapacity Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana13, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

se snížením kapacity Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace dle důvodové
zprávy s účinností od 1.9.2014.

5316/103  
19

Smlouva o obstarání díla "Rákosníčkovo hřiště" na  pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Rottrova x Tylova

Rada městského obvodu

rozhodla

a) o uzavření smlouvy o obstarání díla pod názvem "Rákosníčkovo hřiště" se společností  Lidl Česká
Republika v.o.s., IČ: 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5,  na část pozemku p.p.č. 623/79
ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění dětského hřiště o rozloze 17 m x 14 m a
přístupového chodníku o rozloze 2,2 m x 12 m

b) po realizaci akce o bezúplatném přijetí stavby díla "Rákosníčkovo hřiště"  od  společnosti Lidl Česká
Republika v.o.s., IČ: 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, dle důvodové zprávy

5317/103  
20

Pacht částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita  "Pavlovova x Rudná"

Rada městského obvodu

rozhodla

propachtovat částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha  o
výměře 150 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému
obvodu Ostrava - Jih, lokalita. Pavlovova x Rudná, paní I. M., bytem Jugoslávská 41, Ostrava - Zábřeh, za
účelem užívání zahrádky č. 39, s ročním pachtovným ve výši 11,- Kč/m2 na dobu neurčitou  s šestiměsíční
výpovědní lhůtou.

5318/103  
21

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem částí pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, dle geometrického
plánu č. 3024-103/2013 ze dne 12.12.2013 oddělených a nově označených jako p.p.č. 654/224 ostatní
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plocha, zeleň o výměře 5 m2 a p.p.č. 654/225 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2, do vlastnictví Bytového
družstva ŠESTKA, IČ: 25362445, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Gurtěvova 6, PSČ 700 30, za celkovou kupní
cenu ve výši 6.400,- Kč, za podmínky úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč
 a správního poplatku  za vklad  do KN v zákonné výši

a
doporučuje

zastupitelstvu  městského obvodu rozhodnout o prodeji dotčených pozemků

5319/103  
22

Pronájem části pozemku p.p.č. 435/1 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 435/1, ost. plocha, o výměře 52 m2 v k.ú. Hrabůvka společnosti
KROSSBAU s.r.o., se sídlem Stadická 997/13a, Ostrava-Hrabůvka, IČ 27776565 za účelem zřízení a užívání
parkovacích míst, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 120 Kč/m2/rok.

5320/103  
23

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v 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. 1990/7, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt. Vajdy,
paní M. H., bytem Gončarovova 1510/1, Ostrava-Zábřeh;
2)pozemek parc.č.st. 2456, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
M.  Š., bytem Alejnikovova 1755/9, Ostrava-Zábřeh.

5321/103  
24

Pronájem pozemku st. p.č. 6030 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č.  6030 zastavěná plocha o výměře 17  m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Korýtko, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem
užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, panu B. O. a paní M. K., bytem U Haldy 1538/52, Ostrava -
Hrabůvka, za cenu 11 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5322/103  
25

Pronájem pozemku st. p.č. 6365 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č. 6365 zastavěná plocha o výměře 16  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, paní J. T., bytem Volgogradská 37, Ostrava - Zábřeh, za
cenu 11 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5323/103  
26

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/79 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, Bytovému družstvu Jižní 19, IČ: 27805522, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Jižní 2163/19, PSČ 700
30, za účelem přístavby dvou řad balkonů o rozloze 2 x 5,4 m2, s ročním nájmem ve výši 70,- Kč/m2,  na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5324/103  
27

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou,  panu  R. M., IČ: 68942460, bytem Úhledná 11, Ostrava - Nová Bělá, za účelem provozování
letní sezonní předzahrádky, s ročním nájmem ve výši 290,- Kč/m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

5325/103  
28

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Hrabůvka,  ul. Mitušova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní přípojkyv délce cca 3 bm na pozemek p.p.č. 371/6

about:blank
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ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  dle předloženého návrhu na pozemku  p.p.č. 371/6
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění stavby  vodovodní přípojky  v délce cca 3 bm,
pro Moravskoslezský kraj, IČ 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 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 vodovodní přípojky
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uvedené stavby uzavřít se stavebníkem - vlastníkem vodovodní přípojky
- Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava,  smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v rozsahu dle
předloženého návrhu s dobou platnosti do 30.6.2016

5326/103  
29

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu v délce cca 2 bm na
pozemek p.p.č. 1226/9 ostatní plocha,  ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  dle předloženého návrhu na pozemku  p.p.č.
1226/9 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  vodovodní
přípojky  v délce cca 2 bm, pro Ing. P. P., bytem Rudná, Ostrava – Zábřeh, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH
ve zpevněné ploše

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem vodovodní přípojky - Ing. P. P.,
bytem Rudná, Ostrava – Zábřeh,  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

5327/103  
30

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k.ú. Hrabůvka, ulice Česká

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN v délce cca 65 bm včetně 2 ks přípojkových skříní a 1
ks rozpojovací jistící skříně na pozemky poz. parc. č. 200/8, ostatní plocha, poz. parc. č. 200/34, ostatní
plocha, poz. parc. č. 215/8, ostatní plocha, parc. č. st. 945, zast. plocha a nádvoří, parc. č. st. 946, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. st. 956, zast. plocha a nádvoří, parc. č. st. 958, zast. plocha a nádvoří, parc. č. st.
959, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, ulice Česká ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih,
rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemcích poz. parc. č.
200/8, ostatní plocha, poz. parc. č. 200/34, ostatní plocha, poz. parc. č. 215/8, ostatní plocha, parc. č. st.
945, zast. plocha a nádvoří, parc. č. st. 946, zast. plocha a nádvoří, parc. č. st. 956, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. st. 958, zast. plocha a nádvoří, parc. č. st. 959, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka za účelem
umístění přípojky NN v délce cca 65 bm včetně 2 ks přípojkových skříní a 1 ks rozpojovací jistící skříně pod
názvem stavby „Ostrava 946 Matyóvá, NN“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/4, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše, za úplatu
500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za kus za umístění jistící a
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přípojkových skříní.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání přípojky NN, 2 ks přípojkových skříní a 1 ks rozpojovací jistící skříně
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky NN včetně 2 ks přípojkových skříní a 1
ks rozpojovací jistící skříně

a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
rozhodla

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky NN včetně 2 ks přípojkových
skříní a 1 ks rozpojovací jistící skříně – společností ČEZ Distribuce, a.s.,  IČ 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/4, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě v rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 30.6.2016, za podmínky,
že povrchové úpravy budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a
KS.

5328/103  
31

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k.ú. Hrabůvka, ulice Oráčova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní přípojky v délce cca 3 bm a kanalizační přípojky v délce
cca 5 bm na pozemek poz. parc. č. 433/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ulice
Oráčova ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemku poz. parc. č.
433/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, za účelem umístění vodovodní přípojky v délce
cca 3 bm a kanalizační přípojky v délce cca 5 bm pro paní A. Š., bytem Oráčova, nar. 30.6.1977 za úplatu
600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše  a za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše.

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

a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
rozhodla

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem - vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky –
paní A. Š., bytem Oráčova, nar. 30.6.1977 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě v rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 30.6.2016, za
podmínky, že povrchové úpravy budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru
dopravy a KS.

5329/103  
32

Stanovisko k žádosti o odkoupení pozemku p.p.č. 220/12 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k prodeji pozemku poz. parc.č. 220/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
301 m2 v k.ú. Hrabůvka ve vlastnictví statutárního města Ostravy nesvěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih.

5330/103  
33

Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 354/1 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

v souladu s čl. 7, odst. (3), písm. b) Statutu města Ostravy a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, se
zveřejněním záměru na prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka – p.p.č. 354/1, ost. plocha, o výměře 95 m2
(vyznačenou v geometrickém plánu č. 1339-122/2014 jako p.p.č. 354/25, ostatní plocha),
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru na prodej a doporučit zastupitelstvu
města zveřejnit záměr na prodej výše uvedené nemovité věci.

5331/103  
34

Záměr na prodej nemovité věci na ulici Průkopnická 2a/2690 v Ostravě-Zábřehu – Variantní
návrh

Rada městského obvodu

nesouhlasí

v souladu s čl. 7, odst. (3), písm. b) Statutu města Ostravy a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, se
zveřejněním záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou –parc. č. st. 4193, zast. plocha a nádvoří,
jehož součástí je budova čp. 2690,
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k záměru na prodej a doporučit zastupitelstvu

about:blank
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města nezveřejnit záměr na prodej výše uvedené nemovité věci.

5332/103  
35

Změna smlouvy o nájmu na část pozemku p.p.č. 434/17 v k.ú. Hrabůvka, ulice Oráčova
související s převodem podnikatelské činnosti

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o udělení souhlasu v souladu s ustanovením § 2307 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k převodu
nájmu pozemku sjednaného Smlouvou o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/04/Bie ze dne 13.5.2004 ve znění
pozdějších dodatků na pronájem části pozemku p.p.č. 434/17 v k.ú. Hrabůvka o výměře 150 m2, pronajaté
za účelem užívání jako venkovní posezení a přístup k nebytovým prostorám, na základě Smlouvy o převodu
nájmu sloužícího k podnikání, a to z pana J. P., bytem Francouzská 1005/6, Ostrava-Poruba, IČ: 01220110
na pana A. K., bytem Václava Jiříkovského 180/64, Ostrava-Dubina, IČ: 02414368,
2) o uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/04/Bie ze dne 13.5.2004 ve znění
pozdějších dodatků na pronájem části pozemku p.p.č. 434/17 v k.ú. Hrabůvka o výměře 150 m2, pronajaté
za účelem užívání jako venkovní posezení a přístup k nebytovým prostorám s panem A. K., bytem Václava
Jiříkovského 180/64, Ostrava-Dubina, IČ: 02414368.

5333/103  
36

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku poz. parc. č. 270/25 v k.ú. Hrabůvka, ulice
Provaznická (č.38)

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku poz. parc. č. 270/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v
k.ú. Hrabůvka, ulice Provaznická, v majetku statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání parkovacího místa č. 38 pro osobní motorové vozidlo, na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou.

5334/103  
37

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul.
Výškovická x Lumírova

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/284 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 15 m2
(3 m x 5 m), ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, za účelem provozování restaurační předzahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

5335/103  
38

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod s třetí osobou

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Přihlášky k odběru vody a odvádění odpadních vod" mezi společnosti OC LUNA s.r.o.,
Palackého třída 916/158, Brno - Královo Pole, PSČ 612 00, IČ 01688880 zapsané u Krajského soudu v Brně,
oddíl "C", vložka 78826, zastoupenou Petrem Jonášem - jednatelem a Petrem Baurem - jednatelem a
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 Ostrava, Moravská Ostrava,
IČ 45193673 na níže uvedených odběrných místech:

I.odběrné místo Patricie Lumumby (nová obchodní jednotka), pozemek parcela číslo 654/80 v katastrálním
území Zábřeh nad Odrou.
II.odběrné místo Kosmonautů 2717/1 (stávající obchodní jednotka), pozemek parcela číslo 3564 v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou.
souhlasí

s uzavřením "Smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod" mezi společnosti OC LUNA s.r.o.,
Palackého třída 916/158, Brno - Královo Pole, PSČ 612 00, IČ 01688880 zapsané u Krajského soudu v Brně,
oddíl "C", vložka 78826, zastoupenou Petrem Jonášem - jednatelem a Petrem Baurem - jednatelem a
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 Ostrava, Moravská Ostrava,
IČ 45193673  na níže uvedených odběrných místech:

I.odběrné místo  Patricie Lumumby (nová obchodní jednotka), pozemek parcela číslo 654/80 v katastrálním
území Zábřeh nad Odrou.
II.odběrné místo Kosmonautů 2717/1 (stávající obchodní jednotka), pozemek parcela číslo 3564 v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu přihlášek a smluv.

5336/103  
39

Smlouva o poskytování služeb

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Smlouvy o poskytování služeb" na odběrném místě Gurťjevova 459/11, Ostrava - Zábřeh s
příspěvkovou organizací Středisko volného času Ostrava - Zábřeh, se sídlem Gurťjevova 1823/8, Ostrava -
Zábřeh, IČ 75080516, PSČ 700 30 na dobu určitou, a to od 1.10.2014 do 31.5.2015, dle důvodové zprávy.
zmocňuje

about:blank
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starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy.

5337/103  
40

Převedení přeplatků do výnosů hospodářské činnosti MOb O.-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o převodu evidovaných přeplatků v celkové výši 16.623 Kč do výnosů hospodářské činnosti SMO, Městského
obvodu Ostrava-Jih ve správě Ing. Petra Mokroše - CITY, realitní agentura, dle důvodové zprávy

5338/103  
41

Prominutí poplatku a úroku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek a úrok z prodlení
- p. I. P. a pí E. P., za byt na ul. B. Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, ve výši 100%, tj. 6.131 Kč,
- p. J. F. a pí M. F., za byt na ul. V. Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, ve výši 100%, tj. 8.896 Kč,
- p. I. Ch., za byt na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60% z částky 5.264 Kč, tj. 3.158 Kč,
dle důvodové zprávy

5339/103  
42

Pronájem garážového stání v bytovém domě

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu garážového stání č. 6 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih na  ul. Fr. Formana 272/49, Ostrava-Dubina, který  je součástí pozemku
parc. č. st. 71/110 v k.ú. Dubina, panu MUDr. Š. M., bytem Václava Jiřikovského 169/31, Ostrava-Dubina na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a měsíčním nájemným ve výši 815,- Kč vč. DPH

5340/103  
43

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- p. J. B., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 255/12, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.872,92 Kč s příslušenstvím
za nájemné a ve výši 1.930,40 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 1999,
- pí D. K., za pronájem bytu na ul. Rodimcevova 2055/27, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1.046 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2012,
- pí E. H., za pronájem bytu na ul. Volgogradská 2461/18, Ostrava-Zábřeh, ve výši 4 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek z vyúčtování služeb za r.2013,
- pí Z. Ž., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, v celkové výši 1.905 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2012 a r. 2013,
- pí H. B., za pronájem bytu na ul. Abramovova 1590/14, Ostrava-Zábřeh, v celkové výši 1.190 Kč s
příslušenstvím za nájemné a za "ušlé" nájemné,
dle důvodové zprávy

5341/103  
44

Odpis pohledávek po zemřelém

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:
- p. P. L., za pronájem bytu na ul. Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh, ve výši 20.539,90 Kč s příslušenstvím
za refakturaci nákladů na opravu bytu, ve výši 81.686 Kč  za poplatek z prodlení a ve výši 2.620 Kč za
náklady řízení,
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

5342/103  
45

O pronájmu části prostor v objektu bez čísla popisného na ul. Svornosti v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části prostor sloužících k podnikání  v budově bez čísla popisného, která je součástí pozemku
p.č.st. 3202 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, zapsaného na listu vlastnictví 3152, na ulici Svornosti v Ostravě-
Zábřehu, o výměře 32,84 m2, panu Ing. Demelovi, IČ: 63737931, bytem Kischova 3249/1, Ostrava-Zábřeh,
za účelem provozování prodejny s občerstvením a cukrovinkami, s výší nájemného 582 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

5343/103  
46

Dohoda o způsobu rozúčtování nákladů za dodávky energií do objektu Edisonova 84/793,
Ostrava - Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

about:blank
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se snížením zálohových plateb na dodávku energií (elektrická energie, teplo, teplá voda, studená voda)
spojených  s užíváním části pronajatých prostor (Odbor sociální péče - budova "C") v obytném domě
Edisonová 84/793, Ostrava - Zábřeh (budova "C") v rámci "Dohody o způsobu rozúčtování nákladů na
dodávku služeb spojených s užíváním pronajatých prostorů" uzavřené mezi SMO, městským obvodem
Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka a Majetkovou správou Ostrava - Jih, zastoupenou ředitelem
Ing.Pavlem Paskem, Provaznická 62, Ostrava - Hrabůvka, příspěvkovou organizací, v rozsahu dle důvodové
zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava - Jih k podpisu dohody.

5344/103  
47

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

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Svornosti 16, 1+2, standard, č. b. 3
V. S.,  Svornosti 16, Ostrava-Zábřeh

Oráčova 1, 1+1, standard, č. b. 48
J. B., Oráčova 1, Ostrava-Hrabůvka (zastoupený matkou pí S. S., Dětská 922/1, Ostrava-Poruba)

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 2
J. P., Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh

II.

o neuzavření smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Plzeňská 10, 0+2, standard č. b. 26
J. S., Plzeňská 10, Ostrava-Zábřeh a D. S., Odborů 281/3, Praha-Nové Město

5345/103  
48

Podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

V. Jiřikovského 31, 1+3, standard, č.b. 16
S. M., V. Jiřikovského 31, Ostrava-Dubina

5346/103  
49

Skončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu
bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) JUDr. Milanu Knapovi

Z. F. Hasičská 1, č. b. 1
J. A., Dr. Šavrdy 7, č. b. 16

2) JUDr. Jarmile Jařabáčové

O. Z., Průkopnická 3, č. b. 1
G. L., V. Vlasákové 2, č. b. 16
Ing. Š. L, Výškovická 151, č. b. 49
F. D., B. Václavka 3, č. b. 10

II.

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

Svornosti 14, standard, 1+3, č. b. 3
F. Z.., Svornosti 14

2) o skončení nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem
Sibinským JUDr. Milanu Knapovi

F. Z., Svornosti 14, č. b. 10

about:blank
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III.

o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 2, 3 občanského zákoníku na
základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským Yvetě Dvořákové

P. R., Petruškova 16, č. b. 14

5347/103  
50

Uzavření nájemní smlouvy při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Výškovická 153, 1+3, standard, č. b. 9
R. W., Výškovická 153, Ostrava-Výškovice

Zlepšovatelů 62, 1+2, standard, č. b. 3
E. M., Zlepšovatelů 62, Ostrava-Hrabůvka

5348/103  
51

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 49
P. O., Bachmačská 9, Ostrava-Moravská Ostrava (zastoupen opatrovníkem pí S. K.,.Bachmačská 9,
Ostrava-Moravská Ostrava)

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 76
W. B., kpt. Jaroše 790, Orlová-Lutyně

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 82
B. Ľ., Břenkova 13

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 29
Š. Š., Pavlovova 25

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 39
V. S., Klimkovická 55, Ostrava-Poruba

Rodimcevova 24, 1+1, standard, č. b. 2  
S. J., Jugoslávská 28

Jubilejní 12, 1+2, standard, č. b. 3  
T. A., Písečná 5

Zlepšovatelů 28, 1+2, standard, č. b. 4
T. D., Edisonova 71

Vaňkova 46, 1+3, standard, č. b. 23  
C. R., Horní 68

Břenkova 7, 1+3, standard, č. b. 40
V. R., V. Košaře 5

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 16  
O. M., J. Kotase 29

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 12
V. J., Cholevova 19

Letecká 15, 1+1, standard, č. b. 2  
Z. P., Výškovická 151

V. Vlasákové 19, 1+2, standard, č. b. 10
N. K., Pavlovova 71

Volgogradská 90, 1+3, standard, č. b. 6
Ing. S. P., Pavlovova 71

Volgogradská 147, 1+3, standard, č. b. 11  
T.  A., Jubilejní 31 a T. E., Jubilejní 31

Výškovická 151, 1+3, standard, č. b. 63
K. J., Rodimcevova 26 a K. T., Rodimcevova 26
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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, dle důvodové zprávy

- JUDr. Milanu Knapovi

V. R.,  V. Košaře 5, č. b. 16
T. A., Jubilejní 31 a T. E., Jubilejní 31, č. b. 3

- Yvetě Dvořákové

Ing. S. P., Pavlovova 71, č. b. 25
rozhodla

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

5349/103  
52

Ukončení pronájmu prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka 34 v Ostravě-Hrabůvce
výpovědí a zveřejnění záměru na pronájem prostor

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď nájemce Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES s. r. o.
, IČ: 27731073, z pronájmu prostor třípodlažního pavilonu "B" v budově č.p. 1455, která je součástí
pozemku p.č.st. 1303, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Mjr. Nováka 34, Ostrava-
Hrabůvka, o výměře 830,86 m2, v souladu s nájemní smlouvou č. 8/014/1641/08, ve znění dodatků, dle
důvodové zprávy
rozhodla

I.
o podání výpovědi z nájmu prostor :
- o výměře 52 m2 - bufet  u třípodlažního pavilonu "B"  
- o výměře 20,70 m2 - sklad u třípodlažního pavilonu "B"
dle čl. III. nájemní smlouvy č. 8/014/1641/08, ve znění dodatků    

- o výměře 52 m2 - aula u dvoupodlažního pavilonu "C"
dle čl. III. nájemní smlouvy č. 8/032/109/12, ve znění dodatků

- o výměře 143 m2 - přístupová chodba k pavilonu" B" a "C"
dle čl. III. nájemní smlouvy č. 8/032/012/12, ve znění dodatků

v budově č.p. 1455, která je součástí pozemku p.č.st. 1303, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na
ulici Mjr. Nováka 34 v Ostravě-Hrabůvce,  společnosti Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky SOKRATES s. r. o. , IČ: 27731073, dle důvodové zprávy

II.
o zveřejnění záměru na pronájem prostor o celkové výměře 1098,56 m2 v členění:
- o výměře 830,86 m2 - třípodlažní pavilon "B"
- o výměře 52 m2 - bufet u třípodlažního pavilonu "B"
- o výměře 20,70 m2 - sklad u třípodlažního pavilonu "B"      
- o výměře 52 m2 - aula u dvoupodlažního pavilonu "C"
- o výměře 143 m2 - přístupová chodba k pavilonu "B" a "C"

v budově č.p. 1455, která je součástí pozemku p.č.st. 1303, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na
ulici Mjr. Nováka 34 v Ostravě-Hrabůvce, s účelem užívání jako školské zařízení, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 152 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatků k nájemním smlouvám

5350/103  
53P

Zateplení obvodového pláště, zateplení stropu a provedení sanačních omítek sklepních prostor,
Rodimcevova 16, 18

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/009/14, na realizaci VZ 07.14 pro stavbu "Zateplení
obvodového pláště, zateplení stropu a provedení sanačních omítek sklepních prostor, Rodimcevova 16, 18"
k provedení dodatečných nezbytných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky. Na základě
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku se zvyšuje konečná cena
díla na tuto zakázku o částku 197 151,00 Kč bez DPH na částku 2 796 180,00 Kč bez DPH a prodloužuje doba
realizace díla o 10 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů se zhotovitelem SV UNIPS s.r.o., se sídlem
Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov.
bere na vědomí

navýšení částky DPH o 29 573,- Kč na 419 427,- Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové povinnosti
na příjmence plnění.
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě "Zateplení obvodového pláště, zateplení stropu a provedení
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sanačních omítek sklepních prostor, Rodimcevova 16, 18".
Termín: 09. 07. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Zateplení obvodového pláště, zateplení stropu a provedení
sanačních omítek sklepních prostor, Rodimcevova 16, 18"  a předložit jej k podpisu starostovi městského
obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 11. 07. 2014

5351/103  
54P

Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/009/13 na veřejnou zakázku "Zateplení a výměna oken
ZŠ Srbská, Ostrava-", kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku na částku 6 645 493,20 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 Stavby COMPLET Technologic s.r.o.
bere na vědomí

navýšení částky odvodu DPH na 1 395 553,57 Kč u této veřejné zakázky v rámci přenesené daňové
povinnosti
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/009/13
Termín: 14. 07. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/009/13 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 18. 07. 2014

5352/103  
55P

Oznámení ZŘ  - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu
Ostrava-Jih v letech 2015 - 2018

Rada městského obvodu

stahuje

materiál č. 55P, týkající se Celoroční údržby  veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu
Ostrava-Jih v letech 2015 - 2018, z jednání 103. schůze rady městského obvodu.

5353/103  
56P

Oznámení ZŘ 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
v letech 2015 - 2018“

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ 58.14 „Oprava chodníků v MO Ostrava-jih III. Etapa
(Volgogradská); Oprava chodníků v MO Ostrava-jih IV. Etapa (Volgogradská); Oprava chodníku Dr.
Martínka; Oprava chodníku ul. Krakovská 4-18; Oprava chodníku podél ulice U Hrůbků; Oprava chodníku a
cyklostezky v úseku ul. Maluchy a ul. Krestova; Opravu cyklostezky v úseku A. Brože – Zábřeh smyčka v
Bělském lese“  v otevřeném zadávacím řízení dle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů zveřejněním ve Věstníku  veřejných zakázek
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru  dopravy a komunálních služeb
3. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Ivo Hařovský, člen dopravní komise

náhradníci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Milada Černošková, odbor  dopravy a komunálních služeb
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a komunálních služeb
5. Josef Graňák, člen dopravní komise, člen zastupitelstva
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 58.14
Termín: 31. 10. 2014

5354/103  
57P

Podmínky výzvy  “Zajištění výuky cizích jazyků (anglického a  německého) a znakového jazyka
I. a IV. stupně  pro zaměstnance Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu
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rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 59.14 “Zajištění výuky cizích jazyků
(anglického a  německého) a znakového jazyka I. a IV. stupně  pro zaměstnance Statutárního města
Ostravy zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 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, zájemcům uvedeným
v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Iva Taldíková, referát vzdělávání a sekretariát tajemníka

náhradníci členů:
1. Ing. Jarmila Rennerová, vedoucí odboru financí a rozpočtu
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Emilie Valová, referát personální a platový
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na „Zajištění výuky cizích jazyků
(anglického a  německého) a znakového jazyka I. a IV. stupně  pro zaměstnance Statutárního města
Ostravy zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“ a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem
na uzavření smlouvy
Termín: 31. 08. 2014

5355/103  
58P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Venkovní učebny při ZŠ Horymírova 100,
Ostrava-Zábřeh a ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 44.14 k provedení stavebních prací
Venkovní učebny při ZŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh a ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina“ dle § 18 odst.
5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 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,
ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 44.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 07. 08. 2014

5356/103  
59P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Výměna plotu u ZŠ Šeříková, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 56.14 k provedení stavebních prací
"Výměna plotu u ZŠ Šeříková, Ostrava-Výškovice“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro
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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
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 56.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 07. 08. 2014

5357/103  
60P

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 odboru dopravy a komunálních služeb

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 odboru dopravy a komunálních služeb,
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

5358/103  
61P

Variantní řešení a výběr  nabídky ZPŘ  „Oprava povrchu ulice Hulvácká; Oprava povrchu ulice
Mjr. Nováka; Oprava povrchu Jubilejní; Oprava povrchu ulice Šeříkova; Oprava povrchu ulice
Kotlářova; Oprava povrchu ulice Letecká“

Rada městského obvodu

rozhodla

o propadnutí jistoty ve výši 161 000 Kč složené pro všechny části veřejné zakázky
za TheBa s.r.o.  se sídlem Pekařská 101/7, Město, 746 01 Opava, IČ  26840294
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 32.14 na provedení stavebních
prací „Oprava povrchu ulice Hulvácká; Oprava povrchu ulice Mjr. Nováka; Oprava povrchu Jubilejní; Oprava
povrchu ulice Šeříkova; Oprava povrchu ulice Kotlářova; Oprava povrchu ulice Letecká“ a o uzavření smluv
o dílo s vybranými uchazeči pro část 1:
s uchazečem JANKOSTAV s.r.o. Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00, IČ 25855581 za
nabídkovou cenu 1 107 475,84 Kč bez DPH/realizace 2 týdny
jako druhým v pořadí s uchazečem EUROVIA CS, a.s., Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, IČ 45274924,
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava  za  nabídkovou cenu 1 074 406,09 Kč bez DPH/realizace  3
týdny
jako třetím v pořadí s uchazečem  STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744 za
nabídkovou   cenu  1 391 858,84Kč /realizace 3 týdny

pro část  2
s uchazečem EUROVIA CS, a.s., Praha 1,Národní 10, PSČ 113 19, IČ 45274924, odštěpný závod oblast
Morava, závod Ostrava za nabídkovou cenu 773 993,67 Kč bez DPH/realizace 3 týdny
jako druhým v pořadí s uchazečem JANKOSTAV s.r.o. Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00,
IČ 25855581  za  nabídkovou cenu 922 497,07 Kč bez DPH/realizace 5 týdnů
jako třetím v pořadí s uchazečem  STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744 za
nabídkovou  1 203 417,39 Kč/realizace 2 týdny

pro část  3
s uchazečem JANKOSTAV s.r.o. Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00, IČ 25855581 za
nabídkovou cenu 398 374,30 Kč bez DPH/realizace 1 týden
jako druhým v pořadí s uchazečem  EUROVIA CS, a.s., Praha 1,Národní 10, PSČ 113 19, IČ 45274924,
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odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava  za  nabídkovou cenu 392 725,80 Kč bez DPH/realizace 2
týdny
jako třetím v pořadí s uchazečem  STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744 za
nabídkovou  641 810,20 Kč/realizace 1 týden

pro část  4
s uchazečem EUROVIA CS, a.s., Praha 1,Národní 10, PSČ 113 19, IČ 45274924, odštěpný závod oblast
Morava, závod Ostrava za nabídkovou cenu 570 256 Kč bez DPH/realizace 2 týdny
jako druhým v pořadí s uchazečem JANKOSTAV s.r.o. Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00,
IČ 25855581  za  nabídkovou cenu 601 305 Kč bez DPH/realizace 2 týdny
jako třetím v pořadí s uchazečem  STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744 za
nabídkovou  916 754,70 Kč/realizace 2 týdny

pro část  5
s uchazečem JANKOSTAV s.r.o. Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00, IČ 25855581 za
nabídkovou cenu 403 248 Kč bez DPH/realizace 1 týden
jako druhým v pořadí s uchazečem  EUROVIA CS, a.s., Praha 1,Národní 10, PSČ 113 19, IČ 45274924,
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava  za  nabídkovou cenu 381 873,80 Kč bez DPH/realizace 2
týdny
jako třetím v pořadí s uchazečem  STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744 za
nabídkovou  671 543 Kč/realizace 2 týdny

pro část  6
s uchazečem JANKOSTAV s.r.o. Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00, IČ 25855581 za
nabídkovou cenu 1 166 532,40 Kč bez DPH/realizace 2 týdny
jako druhým v pořadí s uchazečem  EUROVIA CS, a.s., Praha 1,Národní 10, PSČ 113 19, IČ 45274924,
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava  za  nabídkovou cenu 1 128 463 Kč bez DPH/realizace 3 týdny
jako třetím v pořadí s uchazečem  STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744 za
nabídkovou  1 811 678,70 Kč /realizace 3 týdny
ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrhy smluv o dílo pro všechny  části  s vybranými uchazeči na realizaci podlimitní veřejné
zakázky
Termín: 10. 07. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit všechny návrhy smluv o dílo s vybranými uchazeči na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Oprava
povrchu ulice Hulvácká; Oprava povrchu ulice Mjr. Nováka; Oprava povrchu Jubilejní; Oprava povrchu ulice
Šeříkova; Oprava povrchu ulice Kotlářova; Oprava povrchu ulice Letecká“
Termín: 15. 07. 2014
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 32.14
Termín: 31. 08. 2014

5359/103  
62P

Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-
Hrabůvce - VII. etapa, domy Edisonova 17, 19

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 22.14 na provedení stavebních
prací  "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, domy Edisonova 17,
19" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- MŽT Stavitelství, a.s., se sídlem Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 27762157, za
nabídkovou cenu:
Kč 13.593.339,00 bez DPH, a lhůtu realizace 17 kalendářních týdnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov,
IČ: 48391204, za nabídkovou cenu:
Kč 13.852.995,00 bez DPH, a lhůtu realizace 17 kalendářních týdnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem CONE - STAVITELSTVí, a.s., se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00
Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603, za nabídkovou cenu:
Kč 15.471.345,00 bez DPH, a lhůtu realizace  17 kalendářních týdnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 22.14
Termín: 31. 08. 2014
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, domy Edisonova 17, 19"
Termín: 18. 07. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, domy Edisonova 17, 19" a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 25. 07. 2014
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5360/103  
63P

Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Rekonstrukce dvorů ul. J. Maluchy, Ostrava-Dubina

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 29.14 na provedení stavebních
prací  "Rekonstrukce dvorů ul. J. Maluchy, Ostrava-Dubina" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

- MSS Ostrava s.r.o., se sídlem Věšínova 457/36, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 61973840, za nabídkovou
cenu:
Kč 7.267.988,40 bez DPH, a lhůtu realizace 12 kalendářních týdnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, oblast
Východ o.z. Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov, IČ: 60838744, za nabídkovou cenu:
Kč 7.257.763,18 bez DPH, a lhůtu realizace 13 kalendářních týdnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava-
Kunčice, IČ: 25855581, za nabídkovou cenu:
Kč 7.364.421,00 bez DPH, a lhůtu realizace  13 kalendářních týdnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 29.14
Termín: 31. 08. 2014
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce dvorů ul. J. Maluchy, Ostrava-Dubina"
Termín: 18. 07. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Rekonstrukce
dvorů ul. J. Maluchy, Ostrava-Dubina" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 25. 07. 2014

5361/103  
64P

Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění tohoto
přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 33.14 na provedení stavebních
prací  "Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Společností VÍTKOVICE – Stavos, kino Luna složené z VÍTKOVICE REVMONT a.s., se sídlem Ruská
2887/101, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25828258 a Stavos Stavba a.s., se sídlem U Studia 3189/35, 700
30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 44739494, za nabídkovou cenu:
Kč 9.561.724,59 bez DPH, a lhůtu realizace 10 kalendářních týdnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, OZ oblast
Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky, za nabídkovou cenu:
Kč 13.724.257,00 bez DPH, a lhůtu realizace 14 kalendářních týdnů, a
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 33.14
Termín: 31. 08. 2014
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Úprava
předprostoru kina Luna Ostrava-Jih"
Termín: 18. 07. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Rekonstrukce
dvorů ul. J. Maluchy, Ostrava-Dubina" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 25. 07. 2014

5362/103  
65P

Výběr nejvhodnější nabídky (služby, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) -Zajištění vybraných činností
při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v letech 2015 - 2017

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 45.14 na poskytování služeb
 "Zajištění vybraných činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v letech 2015 - 2017" a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Strategic Consulting s.r.o., se sídlem Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10-Vinohrady, IČ: 25792920, za
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nabídkovou cenu:
Kč 2.574.000,00 bez DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Profi-tisk group s.r.o., se sídlem Krakovská 201/14, 779 00
Olomouc-Nové sady, IČ: 26868954, za nabídkovou cenu:
Kč 3.052.500,00 bez DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., se sídlem P. Velikého 495/30, 703 00
Ostrava-Vítkovice, IČ: 28581128, za nabídkovou cenu:
Kč 3.234.000,00 bez DPH
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 45.14
Termín: 31. 08. 2014
Mgr. Michaelu Kuttymu, referát tiskového mluvčího
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Zajištění
vybraných činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v letech 2015 - 2017"
Termín: 18. 07. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Zajištění
vybraných činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v letech 2015 - 2017" a předat jej k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 25. 07. 2014

5363/103  
66P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna oken na MŠ Mitušova 90, 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 19.14 na provedení stavebních
prací  "Výměna oken na MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

- AD-MAR STAVBY, s.r.o., se sídlem Ostravská 277, 735 51 Bohumín-Pudlov, IČ: 27797937, za nabídkovou
cenu:
Kč 2.251.896,91 bez DPH, a lhůtu realizace 29 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505, 735 81
Bohumín, IČ: 29392918, za nabídkovou cenu:
Kč 2.211.587,80 bez DPH, a lhůtu realizace 47 kalendářních dnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem RENESA - stavební firma s.r.o., se sídlem Komárovská 2869/27, 746 01
Opava, IČ:62305620, za nabídkovou cenu:
Kč 2.609.940,03 bez DPH, a lhůtu realizace  55 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 19.14
Termín: 31. 08. 2014
Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna
oken na MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 18. 07. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken
na MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 25. 07. 2014

5364/103  
67P

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

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 38.14 na provedení stavebních
prací  "Výměna oken v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, pavilon "C" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505, 735 81 Bohumín, IČ: 29392918, za nabídkovou
cenu:
Kč 1.838.247,00 bez DPH, a lhůtu realizace 33 kalendářních dnů, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem RI OKNA a.s., se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ: 60724862, za
nabídkovou cenu:
Kč 1.878.095,00 bez DPH, a lhůtu realizace 30 kalendářních dnů
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ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 38.14
Termín: 31. 08. 2014
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna
oken v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, pavilon "C"
Termín: 18. 07. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken
v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, pavilon "C" a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 25. 07. 2014

5365/103  
68P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna střešní krytiny na ZŠ Provaznická 64,
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 31.14 na provedení stavebních
prací  "Výměna střešní krytiny na ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:

- Jan Kovář, s místem podnikání Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 18478425, za nabídkovou cenu:
Kč 5.599.828,20 bez DPH, a lhůtu realizace 90 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem STAMACO engineering s.r.o., se sídlem Rudná 1117/30a, 703 00
Ostrava-Vítkovice, IČ: 28635507, za nabídkovou cenu:
Kč 5.940.684,78 bez DPH, a lhůtu realizace 65 kalendářních dnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem H & B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661,
za nabídkovou cenu:
Kč 5.989.346,00 bez DPH, a lhůtu realizace  80 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 31.14
Termín: 31. 08. 2014
Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna
střešní krytiny na ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 18. 07. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna
střešní krytiny na ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi Městského
obvodu Ostrava-Jih
Termín: 25. 07. 2014

5366/103  
69P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a části III.
Zásad) - "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

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku VZ 54.14 na provedení stavebních prací „Oprava
opláštění a soklu v dřevěných chatkách 1,2 a výměna oken v chatkách 1,2,3, rekreačního střediska Skalice-
Kamenec, Frýdek-Místek “ dle  ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  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,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytový a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
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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. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
5. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 54.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2014

5367/103  
70P

Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a Zásad) - Výměna dělících příček a zřízení telefonů s elektrozámkem vč.
rozvodů v domech DPS Odborářská, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 46.14 "Výměna dělících příček a zřízení telefonů s elektrozámkem včetně rozvodů v domech DPS
Odborářská, Ostrava-Hrabůvka" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem TERNO FIREK s.r.o., se sídlem Pobialova 1432/23, 701 00 Moravská Ostrava, IČ:
26847221, za nabídkovou cenu:
Kč 2.441.531,00 bez DPH, tj. Kč 2.807.761,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna dělících příček a zřízení
telefonů s elektrozámkem včetně rozvodů v domech DPS Odborářská, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 11. 07. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna
dělících příček a zřízení telefonů s elektrozámkem včetně rozvodů v domech DPS Odborářská, Ostrava-
Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 18. 07. 2014

5368/103  
71P

Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a Zásad) - Výměna oken, oprava hydroizolace dvou obvod. stěn a výměna
oplocení obj. Krasnoarmějců 26a, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 42.14 "Výměna oken, oprava hydroizolace dvou obvodových stěn a výměna oplocení objektu
Krasnoarmějců 26a, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení uchazeče:
- Ing. Miroslav Pytel, s místem podnikání Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ:
18110592,
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 42.14 "Výměna oken, oprava hydroizolace dvou obvodových stěn a výměna oplocení objektu
Krasnoarmějců 26a, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505, 735 81 Starý Bohumín, IČ:
29392918, za nabídkovou cenu:
Kč 1.041.679,00 bez DPH, tj. Kč 1.260.432,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 26 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov,
IČ: 48391204, za nabídkovou cenu:
Kč 1.248.913,00 bez DPH, tj. Kč 1.511.185,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 25 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken, oprava hydroizolace
dvou obvodových stěn a výměna oplocení objektu Krasnoarmějců 26a, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 11. 07. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken,
oprava hydroizolace dvou obvodových stěn a výměna oplocení objektu Krasnoarmějců 26a, Ostrava-
Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 18. 07. 2014
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5369/103  
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Zrušení ZŘ - otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů) - Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit otevřené zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 36.14 na provedení stavebních prací
 "Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka" dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 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 36.14 vyplývající z usnesení
Termín: 04. 07. 2014

5370/103  
73P

Oznámení ZŘ dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů  "Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 62.14 na provedení stavebních prací „Centrální spisovna Ostrava-Jih,
areál Korýtko“ 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. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční

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. Bc. 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
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční

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, vedoucí odboru investičního
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 62.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2014

5371/103  
OR

Ukládací část místostarostovi Bc. Františku Dehnerovi

Rada městského obvodu

ukládá

místostarostovi Bc. Františku Dehnerovi učinit všechny nezbytné kroky k urychlení výstavby 4 dětských hřišť
a do příští schůze rady podat informaci k možným termínům realizace.
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Tiskové opravy

TO T.O. usn. č. 4998/98 ze dne 17.4.2014 Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemek v k.ú. Dubina u Ostravy,
ulice Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

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

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

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

a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
rozhodla

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky plynárenského zařízení -
elektrické polarizované drenáže – společností  RWE GasNet, s.r.o.,  IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem,
Klíšská 940 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v
rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 31.12.2017.
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