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Přehled usnesení 110. schůze Rady městského obvodu, ze dne 9. 10. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5763/110 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5764/110 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5765/110 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5766/110 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5767/110 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5768/110 6. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5769/110 7. Návrh na prodej neupotřebitelného majetku (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5770/110 8. Pronájem volných míst v krytých stáních (Bc. František Dehner, místostarosta)

5771/110 9. Návrh na prodej neupotřebitelného majetku (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5772/110 10. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5773/110 11. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Stadická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5774/110 12. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5775/110 13. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5776/110 14. Návrh na jednotný vizuální styl přístřešků a zastávek MHD (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5777/110 15. Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5778/110 16. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5779/110 17. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5780/110 18. Souhlas s převodem majetku a poskytnutím věcného daru (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5781/110 19. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5782/110 20. Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové
organizaci (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5783/110 21. Změna odpisového plánu na rok 2014 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové
organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5784/110 22. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5785/110 23. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v cizím vlastnictví v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5786/110 24. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5787/110 25. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky v
k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5788/110 26. Stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5789/110 27. Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke garážím bez č.p./č.e. v k.ú.
Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5790/110 28. Stanovisko ke svěření stavby cyklostezky v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5791/110 29. Ukončení  pronájmu pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5792/110 30. Ukončení pronájmu a zveřejnění pachtu částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X
Rudná“ (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5793/110 31. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5794/110 32. Znovuprojednání výpůjčky pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5795/110 33. Zřízení věcného břemene  na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Pavlovova-úprava usn.č. 284/8 ze
dne 3.2.2011 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5796/110 34. Zveřejnění záměru na pacht částí pozemků p.p.č. 458/57 a p.p.č. 458/58 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Jedličkova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5797/110 35. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. U Studia (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)
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5798/110 36. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5799/110 37. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Sologubova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5800/110 38. Jmenování komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek doručených v rámci výběrových řízení na
pronájem obecních bytů (Bc. František Dehner, místostarosta)

5801/110 39. Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, "Veřejná zakázka o sdružených službách
dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace v roce 2015. (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5802/110 40. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (Bc. František Dehner, místostarosta)

5803/110 41. Prominutí úhrady za ušlé nájemné (Bc. František Dehner, místostarosta)

5804/110 42. Pronájem bytu výběrovým řízením (Bc. František Dehner, místostarosta)

5805/110 43. Schválení zápočtu za provedení stavebních prací nájemcem Mobilní hospic Ondrášek o.p.s. v objektu
Gurťjevova 11/459 v Ostravě - Zábřehu (Bc. František Dehner, místostarosta)

5806/110 44. Souhlas s podnájmem  prostoru určeného podnikání v budově č.p. 792 na ul. Edisonova 82 v Ostravě-
Hrabůvce (Bc. František Dehner, místostarosta)

5807/110 45. Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku v souladu s občanským zákoníkem (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5808/110 46. Uzavření dodatku na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 1611
na ul. Dr. Martínka 17, Ostrava-Hrabůvka (Bc. František Dehner, místostarosta)

5809/110 47. Uzavření dodatku na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka
34 v Ostravě-Hrabůvce (Bc. František Dehner, místostarosta)

5810/110 48. Veřejná zakázka "Výměna oken v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava - Zábřeh, pavilon "C" (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5811/110 49. Výpověď z nájmu bytu, pronájem bytu, skončení nájmu bytu dohodou, uzavření dodatku k dohodě o
přistoupení k dluhu, pronájem náhradního bytu (Bc. František Dehner, místostarosta)

5812/110 50. Změna nájemní smlouvy z důvodu rozšíření účelu užívání (Bc. František Dehner, místostarosta)

5813/110 51. Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na
ul. Karpatská 20, O.-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)

5814/110 52. Žádost nájemců bytů o skončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu
(společnému nájmu) bytu
("žádost o schválení výměny bytu") (Bc. František Dehner, místostarosta)

5815/110 53. Žádost o uzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5816/110 54. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu (při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu) (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5817/110 55. Zástupování funkce ředitele p.o. MSOJ (Bc. František Dehner, místostarosta)

5818/110 56. Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

5819/110 57. Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 91. schůze rady, konané dne 9. 1. 2014
do 100. schůze rady, konané dne 29. 5. 2014. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5820/110 58. Poskytnutí peněžitého plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu a dalším občanům
(Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5821/110 59P. Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3 a 1020/5, Ostrava-Bělský les (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5822/110 60P. Oprava oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předp. a části III. Zásad) - Přírodovědné učebny (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5823/110 61P. Oprava oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předp. a části III. Zásad) - Učebny fyziky a chemie (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5824/110 62P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a části III. Zásad) - Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5825/110 63P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a části III. Zásad) - Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5826/110 64P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a části III. Zásad) -"Revitalizace mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka"
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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5827/110 65P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a části III. Zásad) -„Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu"
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5828/110 66P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III.
čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o. a za II. a III. čtvrtletí r. 2014 odboru dopravy a komunálních služeb (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5829/110 67P. Variantní řešení  k opětovné  žádosti o vrácení jistoty  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)

5830/110 68P. Výběr  nabídky OŘ 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)

5831/110 69P. Výběr nejvhodnější nabídky (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)

5832/110 70P. Výzva (dodávky, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - Fitness park, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5833/110 71P. Výzva (dodávky, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - Senior Fitness hřiště (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

5834/110 72P. Výzva (služby, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - Kácení dřevin a ořez keřů v městském obvodu Ostrava-Jih v roce
2014 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5835/110 73P. Změna člena komise pro otevírání obálek u VZ 14.14 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

5836/110 74P. Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozd. předpisů) - Regenerace domů Edisonova 11, Velflíkova 1, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5837/110 75P. Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozd. předpisů) - Regenerace domů Slezská 14, Jubilejní 20, Velflíkova 5, Ostrava-Hrabůvka (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5838/110 76P. Zásady pro zadávání veřejných zakázek (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

5839/110 77P. Prodloužení lhůty pro podání nabídek  - Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-
Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5840/110 78. Souhlas s umístěním provozovny v budově č.p. 2444 na ul. P. Lumumby 1 v Ostravě-Zábřehu (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5841/110 79P. Výběr nejvhodnější nabídky (dodávky, otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Vybavení školních kuchyní elektrozařízením škol zřízených obvodem
Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5842/110 OR Poskytnutí peněžitého daru (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)
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5763/110  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 59 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6121 o 59 tis. Kč

5764/110  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5169 o 130 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6111 o 130 tis. Kč

5765/110  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5167 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 3319, pol. 5492 o 20 tis. Kč

5766/110  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 8 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2013)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 5, § 6409, pol. 5909, UZ 11 o 8 tis. Kč

5767/110  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5169 o 940 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 452 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171 o 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6121 o 188 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrrava-Jih ke schválení

5768/110  
6

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem Pravidla pro nakládání s finančními prostředky, evidencí majetku a postupy v
účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 9 v celkové výši 370.262,02 Kč:

1)  028 0000 DDHM           252.752,70 Kč
2)  022 0500 DHM               111.179,32 Kč
3)  902 0300 oper. hm.           6.330,- Kč
ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit, likvidaci neupotřebitelného majetku.

5769/110  
7

Návrh na prodej neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

o prodeji výpočetní techniky včetně příslušenství za cenu stanovenou ve znaleckém posudku dle důvodové
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zprávy
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi, prověřit návrhy kupních smluv
zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu ÚMOb Ostrava-Jih, podpisem kupních smluv.

5770/110  
8

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 32, box č. 57, NP na ul. Vl. Vlasákové paní S. S. 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 33, box č. 14, PP na ul. Vl. Vlasákové panu M. B. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

3) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 33, box č. 31, PP na ul. Vl. Vlasákové panu N. D. N. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

4) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 33, box č. 32, PP na ul. Vl. Vlasákové panu N. D. N. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

5771/110  
9

Návrh na prodej neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

o prodeji pracovních pomůcek uvedených v důvodové zprávě za cenu stanovenou znaleckým posudkem
ukládá

vedoucímu odboru právního prověřit návrhy smluv
zmocňuje

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

5772/110  
10

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s Pravidly pro nakládání s finančními prostředky,  postupy v účetnictví a v operativní evidenci o
neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 2 v celkové výši: 136 559,54  Kč
                                                                   
1) DDHM do 40 000,-Kč  ORG 223                              100 169,31 Kč
2) DDHM do 3 000,-Kč    ORG 223                                 36 390,23 Kč
ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.

5773/110  
11

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 311/47 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání 1
parkovacího místa dle důvodové zprávy.

5774/110  
12

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 311/47 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání
2 parkovacích míst.

5775/110  
13

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 456/6 v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání 2
parkovacích míst.
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5776/110  
14

Návrh na jednotný vizuální styl přístřešků a zastávek MHD

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu MMO
a souhlasí

s předloženým návrhem na jednotný vizuální styl přístřešků a zastávek MHD na území města Ostravy.

5777/110  
15

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhlášení volných dnů  pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih, které je v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle důvodové
zrpávy

5778/110  
16

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření  Základní škole a mateřské škole  Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizaci  v celkové hodnotě Kč 381.199,90 a Základní škole a mateřské
škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč  593.626,00 dle důvodové
zprávy

5779/110  
17

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši Kč 1.000,00 od firmy PRANTL Masný průmysl s.r.o., Havlíčkovo nám. 46, 394 68
Žirovnice dle důvodové zprávy

5780/110  
18

Souhlas s převodem majetku a poskytnutím věcného daru

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem hmotného majetku z Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace Statutárnímu
městu Ostrava, Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 51.536,72,00 dle důvodové
zprávy
souhlasí

s poskytnutím věcného daru MC Smíšek, z.s., Aviatiků 1522/20, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 22691561
v celkové hodnotě Kč 51.536,72,00 dle důvodové zprávy
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí věcného daru

5781/110  
19

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve
školství a kultuře", v části sedmé , čl.1 pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská
6B, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku
služeb na zajištění školy v přírodě pro žáky základní a mateřské školy v předpokládané výši 900.000,-Kč
včetně DPH z důvodu řádného plnění všech povinností a finančních závazků plynoucích ze školou podané
žádosti o dotaci a následného čerpání dotace k výše jmenovanému účelu

5782/110  
20

Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
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příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy

5783/110  
21

Změna odpisového plánu na rok 2014 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové
organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2014 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci
dle důvodové zprávy

5784/110  
22

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36,
Krestova 1546/36, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 689 17 040 na Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci.

5785/110  
23

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih pod
stávajícími garážemi, v cizím vlastnictví, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu 45,-
Kč/m2/rok:

1)½ pozemku parc.č.st. 724/5, zast. pl. o výměře 37 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova-
Šponarova, paní M. M., bytem Gerasimovova , Ostrava-Zábřeh;
2)½ pozemku parc.č.st. 724/7, zast. pl. o výměře 33 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova-
Šponarova, panu P. K., bytem Rodimcevova , Ostrava-Zábřeh;
3)pozemek parc.č.st. 724/12, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova-
Šponarova, manželům Ing. R. Ž., bytem Krakovská , Ostrava-Hrabůvka a Světlaně Žalmánkove, bytem
Sámova 713/20, Ostrava-Hrabůvka;
4)pozemek parc.č.st. 724/14, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova-
Šponarova, manželům Ing. J. a Ing. N. M., bytem Bajgarova , Ostrava-Krásné Pole;
5)pozemek parc.č.st. 725/3, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova-
Šponarova, panu K. S., bytem U Nové školy , Ostrava-Hrabůvka;
6)pozemek parc.č.st. 725/18, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova-
Šponarova, panu K. S., bytem U Nové školy , Ostrava-Hrabůvka;
7)pozemek parc.č.st. 935, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova, manželům
S. H., bytem Horní 3, Ostrava-Hrabůvka a M. H., bytem Dr. Martínka , Ostrava-Hrabůvka;
8)pozemek parc.č.st. 952, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova, panu
Milanovi Hovorkovi, bytem Plavecká 1529/1, Ostrava-Hrabůvka;
9)pozemek parc.č.st. 967, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova, manželům
Ing. V. a Ing. Z. V., bytem Provaznická , Ostrava-Hrabůvka;
10)pozemek parc.č.st. 1160, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Plavecká, panu Ing.
J. Z., bytem Závodní , Ostrava-Hrabůvka;
11)pozemek parc.č.st. 4716, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Starobělská,
panu Z. N., bytem Kotlářova , Ostrava-Zábřeh.

5786/110  
24

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, pod
stávajícími garážemi v cizím vlastnictví, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu 45,-
Kč/m2/rok:

1)pozemek parc.č.st. 951, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Edisonova, panu P.H., bytem
Dr. Martínka , Ostrava-Hrabůvka;

2)pozemek parc.č.st. 2429, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu R.
J., bytem Tarnavova , Ostrava-Zábřeh;

3)pozemek parc.č.st. 2467, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
M. Z., bytem Porubská , Ostrava-Poruba;

4)pozemek parc.č.st. 3629, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny,
panu M. Z., bytem Porubská , Ostrava-Poruba;

5)pozemek parc.č.st. 6234, zast. pl. o výměře 35 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
manželům V. a J. G., bytem Čujkovova , Ostrava-Zábřeh.
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5787/110  
25

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
pozemky v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby plynovodní přípojky v celkové délce cca 8 bm v rámci akce
„Rekonstrukce MS Ostrava – Krestova III. etapa – Přípojka pro dům č.p.1294/1 a 1293/3“ pod povrchem
pozemků p.č. 451/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 456/6 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu na pozemcích p.č. 451/4 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.č. 456/6 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, za účelem umístění stavby
plynovodní přípojky v celkové délce cca 8 bm v rámci akce „Rekonstrukce MS Ostrava – Krestova III. etapa
– Přípojka pro dům č.p.1294/1 a 1293/3“, pro společnost RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí
nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za úplatu 600,-
Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

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

a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem - vlastníkem plynové přípojky - společností RWE
GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti v rozsahu dle předloženého návrhu s dobou
platnosti do 31.10.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace)
budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS, dle důvodové
zprávy

5788/110  
26

Stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 101/43 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 193
m2, parc. č. 101/44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 891 m2 v  k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní,
vlastníkovi objektu občanské vybavenosti č.pop. 266 situovaném na parc.č. 101/44, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - nesvěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem úpravy vlastnických
vztahů

5789/110  
27

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke garážím bez č.p./č.e. v
k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

nesouhlasí

1) s uplatněním předkupního práva a nabytím vlastnického práva k budově garáže bez č.p./č.e. na
pozemku parc.č.st. 2390 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví manželů O. a A. D., bytem Fr. Hajdy ,
Ostrava-Hrabůvka za podmínek dle předložené kupní smlouvy
2) s uplatněním předkupního práva a nabytím vlastnického práva k budově garáže bez č.p./č.e. na
pozemku parc.č.st. 6102 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví manželů Z. a J. Š., bytem P. Lumumby ,
Ostrava-Zábřeh za podmínek dle předložené kupní smlouvy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo ke garážím bez
č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 2390 a parc.č.st. 6102 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

5790/110  
28

Stanovisko ke svěření stavby cyklostezky v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke svěření cyklostezky vybudované v rámci stavby "Cyklistická stezka ul. Čujkovova SO
101 Cyklistická stezka" na pozemcích p.p.č. 654/53, p.p.č. 654/18, p.p.č. 654/32, p.p.č. 612/65, p.p.č.
1394, p.p.č. 1396/4, p.p.č. 1395/1, p.p.č. 1392/2, p.p.č. 1392/1, p.p.č. 654/52 a p.p.č. 1395/4 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou a p.p.č. 884/12, p.p.č. 884/13, p.p.č. 801/1 a p.p.č. 996 v k.ú. Hrabůvka, v hodnotě
3.355.325,28 Kč Městskému obvodu Ostrava - Jih

5791/110  
29

Ukončení  pronájmu pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit pronájem částí pozemku p.č. 245/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2 v k.ú. Hrabůvka,
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Bytovému družstvu „Zlepšovatel“, IČ 25856090, se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 7/920, PSČ
70030, a to na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/49/11/Gál., dohodou dnem 31.10.2014

5792/110  
30

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. 1, s nájemcem paní
Boženou Korbelovou, bytem Edisonova 81, Ostrava - Hrabůvka, smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/504
/13/Ulr, dohodou ke dni 15. 9. 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. 1 na dobu neurčitou s 6ti měsíční
výpovědní lhůtou za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy

5793/110  
31

Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení pronájmu části pozemku p.č. 799/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 k.ú.
Hrabůvka, panu M. G., bytem Gudrichova 146, 747 61 Raduň, dle Smlouvy o nájmu nemovitosti č.
7/014/48/12, z důvodu prodeje stavby parkovacího stání, dohodou dnem 31.8.2014

a
rozhodla

zveřejnit záměr na  pronájem části pozemku p.č. 799/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2
k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova, za účelem užívání parkovacího stání č. 2 pro osobní automobil, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5794/110  
32

Znovuprojednání výpůjčky pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

projednala

žádost Českého rybářského svazu, místní organizace Ostrava ze dne 2.10.2014 o přezkoumání rozhodnutí
usnesení č. 5741/109 ze dne 25.9.2014

a

trvá na svém původním usnesení za podmínky uzavření smlouvy o výpůjčce s účinnosti od 1.5.2015

5795/110  
33

Zřízení věcného břemene  na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Pavlovova-úprava usn.č.
284/8 ze dne 3.2.2011

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene   na pozemky p.p.č.  613/12 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 613/92 ostatní
plocha, jiná plocha, p.p.č. 613/94 ostatní plocha, jiná plocha, vše  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem
umístění  přípojky VN a  NN v celkové délce 162,68 m,  pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 300,- Kč/bm bez DPH v  ostatní ploše a 400,- Kč/bm
bez DPH ve  zpevněné ploše

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

5796/110  
34

Zveřejnění záměru na pacht částí pozemků p.p.č. 458/57 a p.p.č. 458/58 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Jedličkova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr pachtu na části pozemků p.p.č. 458/57 - zahrada a p.p.č. 458/58 - zahrada o celkové
výměře 90 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem užívání
zahrádky u bytového domu na dobu neurčitou s 6ti měsíční výpovědní lhůtou za podmínky vydání
předchozího souhlasu Rady města Ostravy.

-
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5797/110  
35

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.
U Studia

Rada městského obvodu

trvá

na svém usnesení č. 4701/93 ze dne 6.2.2014, kterým rozhodla nezveřejnit záměr na pronájem části
pozemku p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice 2 x 6 m v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání vjezdu a
výjezdu  o rozloze 2 x 6 m, dle důvodové zprávy
nesouhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ke
stavbě vodovodní přípojky v délce  cca 12 bm s osazením typové vodoměrné šachty a ke stavbě kanalizační
přípojky v délce cca 35 bm v rámci stavby „Mycích boxů pro automobily na pozemku p.p.č. 732/8 k.ú.
Zábřeh nad Odrou“, umístěných pod povrchem pozemků p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice a p.p.č. 715/3
ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou

a
rozhodla

nezřídit věcného břemeno - služebnost inženýrské sítě  ke stavbě vodovodní přípojky v délce cca 12 bm s
osazením typové vodoměrné šachty a ke stavbě kanalizační přípojky v délce cca 35 bm v rámci stavby
„Mycích boxů pro automobily na pozemku p.p.č. 732/8 k.ú. Zábřeh nad Odrou“ dle předloženého návrhu na
pozemky  p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice a p.p.č. 715/3 ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, pro spoloečnost HYDRODYNAMIC s.r.o., IČ: 01683128, se sídlem Švabinského 1700/4, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava

5798/110  
36

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku, parc.č.st 3578, zast. pl. o výměře 19 m2, lokalita U Výtopny
 v majetku Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, pod stávající garáží
v cizím vlastnictví.

5799/110  
37

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku  p.p.č. 654/11 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
 a to

a) o celkové výměře 9 m2, za účelem instalace dvou řad lodžií o rozloze 3 m x 1,5 m k bytovému domu č.p.
1600
b) o celkové výměře 9 m2, za účelem instalace dvou řad lodžií o rozloze 3 m x 1,5 m k bytovému domu
č.p. 1601
c) o celkové výměře 6,5 m2, za účelem instalace dvou řad lodžií o rozloze 2,7 m  x 1,2 m k bytovému
domu č.p. 1602

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5800/110  
38

Jmenování komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek doručených v rámci výběrových
řízení na pronájem obecních bytů

Rada městského obvodu

jmenuje

do doby jmenování členů bytové komise Rady městského obvodu Ostrava-Jih komisi pro otevírání,
posouzení a hodnocení nabídek doručených v rámci výběrových řízení na pronájem obecních bytů ve
složení:
členové
1. Mgr. Soňa Cingrová, vedoucí bytového oddělení odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Petr Kručinský, referent bytového oddělení odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ilona Soldánová, referent bytového oddělení odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Ing. Jana Holubová, referent bytového oddělení odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Jana Bobková, referent bytového oddělení odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Irena Peterová,  referent oddělení správy DaBF, technického provozu a správy nebytových objektů
odboru bytového a ostatního hospodářství

dle důvodové zprávy

5801/110  
39

Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, "Veřejná zakázka o
sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace
v roce 2015.
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Rada městského obvodu

bere na vědomí

oznámení zadavatele statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30 o
výběru nejvhodnější nabídky na sdruženou službu dodávky zemního plynu na období od 1.1.2015 do
31.12.2015 pro městský obvod Ostrava - Jih, a výzvu k uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky
zemního plynu s uchazečem pro část I. veřejné zakázky (maloodběr - do 630MWh/ročně) společnosti
Europe Easy Energy a.s., IČ 28603001, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy.

5802/110  
40

Prominutí poplatku a úroku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek a úrok z prodlení
- p. M. Š., za byt na ul. P. Lumumby , Ostrava-Zábřeh, ve výši 30% z částky 7.184 Kč, tj. 2.155 Kč,
- p. M. W. a pí M. W., za byt na ul. B. Václavka , Ostrava-Bělský Les, ve výši 60% z částky 8.859 Kč, tj.
5.315 Kč
dle důvodové zprávy

5803/110  
41

Prominutí úhrady za ušlé nájemné

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí ušlého nájemného za bezesmluvní užívání bytu č. 71, na ul. Petruškova 2763/14, Ostrava-
Zábřeh, dědicům Bc. I. R., bytem Opavská 768/101, Ostrava-Poruba a pí J. J., bytem Rudná , Ostrava-
Vítkovice (po zemřelém nájemci p. A. J.,  v celkové výši 4.584 Kč, dle důvodové zprávy.

5804/110  
42

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 12  
P. O., Rodimcevova 

Mňukova 24, 0+1, standard, č. b. 48
S. D., U Studia 

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 54  
M. M., Čujkovova 

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 6  
K. D., 29. dubna 

Volgogradská 96, 1+2, standard, č. b. 12
M. M., Nám. Jiřího z Poděbrad , O.-Vítkovice

Horymírova 14, 0+2, standard, č. b. 21
H. J., Horní 3

Velflíkova 1, 1+1, standard, č. b. 2  
V. V., Fr. Hajdy 

Volgogradská 149, 1+3, standard, č. b. 3
V. D., Pavlovova

Stadická 3, 1+3, standard, č. b. 49
L. Z., Sadová , Vrbno pod Pradědem a L. K., Sadová , Vrbno pod Pradědem

Tylova 4, 1+3, standard, č. b. 13  
K. D.,  Lumírova 64

Lumírova 7, 1+3, standard, č. b. 33
J. K., DiS., , Lumírova 

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 22
Z. I., B. Václavka

2) nevybrat uchazeče na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné a pronájem bytu formou
"výběrového řízení - smluvní nájemné za m2" znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy
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Edisonova 21, 1+3, standard, č. b. 3

3) 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. M. K.,  dle důvodové zprávy

V.. D., Pavlovova , č. b. 46
rozhodla

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

II.

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

Čujkovova 11, 1+2, standard, č. b. 6  
J. L.,  Letecká 

III.

o pronájmu bytu v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 5
M. Z., Mitušova
rozhodla

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

5805/110  
43

Schválení zápočtu za provedení stavebních prací nájemcem Mobilní hospic Ondrášek o.p.s. v
objektu Gurťjevova 11/459 v Ostravě - Zábřehu

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebních prací nezbytných ke změně účelu užívání prostor v objektu Gurťjevova 11/459 v
Ostravě - Zábřehu, které budou realizovány nájemcem  Mobilní hospic Ondrášek o.p.s., IČ: 26850176, se
sídlem Horní 288/67, Ostrava - Dubina, zastoupen paní Jitkou Varechovou, v rozsahu dle přílohy č.1.
schvaluje

provedení zápočtu skutečně vynaložených nákladů na provedené stavební práce maximálně ve výši 598
823,- Kč vč. DPH v nájemném, nájemce Mobilní hospic Ondrášek o.p.s., IČ: 26850176, se sídlem Horní
288/67, Ostrava - Dubina, zastoupen paní Jitkou Varechovou dle důvodové zprávy.

5806/110  
44

Souhlas s podnájmem  prostoru určeného podnikání v budově č.p. 792 na ul. Edisonova 82 v
Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

souhlasí

s přenecháním prostor sloužících podnikání v budově č.p.792, která je součástí pozemku p.č.st. 670,
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Edisonova 82 v Ostravě-Hrabůvce, do podnájmu panu L.
G., bytem Paskovská , 720 00  Ostrava-Hrabová, IČ: 03385426, za účelem provozování restaurace a
kuchyně, a to za stejných podmínek, jaké má nájemce  M. R., bytem Paskovská , 720 00  Ostrava-Hrabová,
sjednány v nájemní smlouvě, dle důvodové zprávy

5807/110  
45

Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku v souladu s občanským zákoníkem

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, IČ: 26518007, v
pronajatých prostorách v budově č.p. 1556, která je součástí pozemku p.č.st. 1967 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Na Mýtě 10 v Ostravě-Hrabůvce a udělení souhlasu se zápisem tohoto
sídla spolku do  rejstříku spolků, dle důvodové zprávy

5808/110  
46

Uzavření dodatku na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v
budově č.p. 1611 na ul. Dr. Martínka 17, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o snížení výměry  prostor z 31,31 m2 na 27,39 m2  v budově č.p. 1611, stojící na pozemku p.č.st. 1576
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Dr. Martínka č. or. 17 v Ostravě-Hrabůvce,
pronajatých na základě nájemní smlouvy č. 2/b/014/679/03 ze dne 30.06.2003, ve znění dodatků, nájemci
panu S. L., IČ: 69247838, bytem Klegova 1037/68, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy
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II.
o snížení výměry  prostor z 124,54 m2 na 117,13 m2  v budově č.p. 1611, stojící na pozemku p.č.st. 1576
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Dr. Martínka č. or. 17 v Ostravě-Hrabůvce,
pronajatých na základě  nájemní smlouvy č. 8/014/1974/08 ze dne  09.12.2008, ve znění dodatků, nájemci
panu S. L., IČ: 69247838, bytem Klegova 1037/68, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu dodatků k nájemním smlouvám

5809/110  
47

Uzavření dodatku na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr.
Nováka 34 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o snížení výměry  prostor - přístupové chodby z 329,16 m2 na 186,16 m2  třípodlažního pavilonu "A" 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, pronajatých na základě nájemní smlouvy č. 8/032/012/12 ze dne
26.01.2012, ve znění dodatků, nájemci Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky SOKRATES s. r. o., IČ: 27731073, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu dodatku k nájemní smlouvě

5810/110  
48

Veřejná zakázka "Výměna oken v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava - Zábřeh, pavilon
"C"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/032/101/2014 ze dne 10.7.2014 na realizaci podlimitní
veřejné zakázky „Výměna oken v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava - Zábřeh, pavilon „C“ se
zhotovitelem Bohumínská stavební s.r.o., IČ: 29392918, kterým se mění předmět plnění z důvodu
méněprací a víceprací souvisejících s dokončením díla, v rozsahu dle změnového listu č. 2 za cenu nejvíše
přípustnou 1 952 561,00 Kč bez DPH dle důvodové zprávy.
zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava - Jih, k podpisu dodatku č. 2
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 4/032/101/2014 na výše uvedenou zakázku
Termín: 17. 10. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/032/101/2014 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 22. 10. 2014

5811/110  
49

Výpověď z nájmu bytu, pronájem bytu, skončení nájmu bytu dohodou, uzavření dodatku k
dohodě o přistoupení k dluhu, pronájem náhradního bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

B. Š., Velflíkova , č. b. 1
H. D., Zlepšovatelů , č. b. 4

II.

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. M. K., dle důvodové zprávy

M. J.,  P. Lumumby , č. b. 11
V. Z., Břenkova , č. b. 34
Š. M., Jubilejní , č. b. 6
Z. R., Čujkovova , č. b. 1

III.

o uzavření dodatku k dohodě o přistoupení k dluhu a vyplacení vzniklého přeplatku, dle důvodové zprávy

B. L., Jubilejní , č. b. 5

IV.

1) o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

14



Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 57
J. T., Čujkovova 23

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. M. K., dle důvodové zprávy

J. T., Čujkovova , č. b. 36

5812/110  
50

Změna nájemní smlouvy z důvodu rozšíření účelu užívání

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost pana Ing. A. S. ze dne 24.09.2014
rozhodla

o zveřejnění záměru na změnu budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 05.06.2014 na pronájem prostor
sloužících podnikání v budově č.p. 3054 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. st.
4911 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Horymírova 121, Ostrava-Zábřeh, a to z
důvodu rozšíření změny účelu užívání o přímý prodej zmrzliny zákazníkům, dle důvodové zprávy.

5813/110  
51

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v
bytovém domě na ul. Karpatská 20, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 29.05.2008 ve znění dodatku uzavřené na dobu neurčitou
na pronájem prostoru sloužícího podnikání o velikosti 24,34 m2 v bytovém domě na ul. Karpatská 2857/20
v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 4545 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, s účelem užívání
prodejna potravin a doplňkového zboží a s výší nájemného 713,30 Kč/m2/rok, a to z důvodu změny
nájemce z pana Truong Van Bac, IČ: 28884451, s místem podnikání Radova 392/5, 717 00 Ostrava-
Bartovice na pana Pham Duc Thinh, IČ: 26810964, se sídlem Frýdecká 47/408, 719 00 Ostrava-Kunčice dle
 důvodové zprávy

5814/110  
52

Žádost nájemců bytů o skončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou a uzavření smlouvy k
nájmu (společnému nájmu) bytu
("žádost o schválení výměny bytu")

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Výškovická 153, 1+3, standard, č. b. 9
W. R., Výškovická , Ostrava-Výškovice,  zastoupen zmocněncem Z. I., Výškovická , Ostrava-Výškovice, na
základě Plné moci ze dne 15.09.2014

V. Košaře 5, 0+1, standard, č. b. 43
Ing. V. I., V. Košaře 1, Ostrava-Dubina a Ing. V. P., Ratiboř 

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

Výškovická 153, 1+3, standard, č. b. 9
Ing. V. I., V. Košaře , Ostrava-Dubina a Ing. V. .P., Ratiboř 

V. Košaře 5, 0+1, standard, č. b. 43
W. R., Výškovická , Ostrava-Výškovice,  zastoupen zmocněncem Z. I., Výškovická , Ostrava-Výškovice, na
základě Plné moci ze dne 15.09.2014

5815/110  
53

Žádost o uzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o neuzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Vaňkova 46, 1+3, standard, č. b. 12
J. Š. a Z. Š., Vaňkova , Ostrava-Bělský Les
trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

Vaňkova 46, 1+3, standard, č. b. 12
J. Š. a Z. Š., Vaňkova , Ostrava-Bělský Les

15



5816/110  
54

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu (při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu)

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Václava Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 30
V. K., Václava Košaře , Ostrava-Dubina

Václava Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 45
J. Ž., Václava Košaře , Ostrava-Dubina

5817/110  
55

Zástupování funkce ředitele p.o. MSOJ

Rada městského obvodu

pověřuje

zastupováním funkce ředitele příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih, se sídlem Provaznická
1244/62, Ostrava-Hrabůvka  paní Ing. Dagmar Bio Sounonovou s účinností od 01.11.2014 na dobu určitou,
a to do doby ukončení trvání překážky v práci Ing. Jiřího Hrabiny spočívající ve výkonu funkce uvolněného
člena zastupitelstva statutárního města Ostravy, případně do doby jmenování nového ředitele příspěvkové
organizace Majetková správa Ostrava-Jih vzešlého z výběrového řízení

5818/110  
56

Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 5675/108 ze dne 11. 9. 2014 dnem 9. 10. 2014
schvaluje

zřízení dvou funkčních míst v odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,
tj. zvýšení z počtu 17 míst na 19 míst s účinností od 10. 10. 2014
stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu
Ostrava-jih na 280 v období od 10. 10. 2014 do 31. 12.  2014 a na 277 od 1. 1. 2015
schvaluje

změny v Organizačním řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, v Příloze č. 2 Podrobná organizační
struktura a v Příloze č. 3 Náplně činností odborů a samostatných oddělení dle předloženého návrhu s
účinnosí od 10. 10. 2014
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a dořešit
personální záležitosti s touto změnou související
Termín: 10. 10. 2014

5819/110  
57

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 91. schůze rady, konané dne 9.
1. 2014 do 100. schůze rady, konané dne 29. 5. 2014.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 91. schůze rady, konané dne 9. 1. 2014
do 100. schůze rady,  konané dne 29. 5. 2014.s tím, že se níže uvedená usnesení:

a) ponechávají v evidenci:

4681/93

b)  vyřazují z evidence:

4609/91          4844/96          5036/98           5207/100
4611/91          4848/96          5039/98           5208/100
4617/92          4872/96          5046/99           5209/100
4621/92          4882/96          5110/99           5210/100
4652/92          4883/96          5111/99           5212/100
4659/92          4884/96          5113/99           5213/100
4660/92          4885/96          5114/99
4665/92          4886/96          5115/99
4666/92          4889/96          5116/99
4667/92          4901/97          5117/99
4682/93          4918/97          5118/99
4725/93          4954/97          5119/99
4726/93          4956/97          5120/99
4727/93          4957/97          5121/99
4728/93          4958/97          5122/99
4730/93          4959/97          5123/99
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4732/93          4961/97          5125/99
4776/94          4962/97          5126/99
4777/94          4963/97          5127/99
4778/94          4965/97          5128/99
4780/94          4966/97          5129/99
4781/94          4968/97          5130/99
4782/94          4987/98          5131/99
4783/94          5005/98          5132/99
4789/95          5014/98          5133/99
4811/95          5023/98          5134/99  
4825/95          5024/98          5135/99
4826/95          5025/98          5136/99
4827/95          5026/98          5138/99
4830/95          5028/98          5146/100
4831/95          5029/98          5200/100
4832/95          5030/98          5201/100
4833/95          5031/98          5202/100
4834/95          5032/98          5203/100
4835/95          5033/98          5204/100
4837/95          5035/98          5205/100

5820/110  
58

Poskytnutí peněžitého plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu a dalším
občanům

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnout peněžité plnění občanům, pracujícím v komisích Rady městského obvodu Ostrava-Jih a dalším
občanům dle předloženého návrhu s úpravami

5821/110  
59P

Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3 a 1020/5, Ostrava-Bělský les

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/017/2014 na veřejnou zakázku "Komplexní zateplení
domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les", kterým se snižuje konečná cena na tuto
zakázku o částku 25 071,38 Kč na částku 9 046 146,62 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 a prodlužuje se doba realizace díla o 9 kalendářních dnů na 49 kalendářních dnů se zhotovitelem
BDSTAV MORAVA s.r.o.
bere na vědomí

snížení částky DPH o 5 264,99 Kč na 1 355 418 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové povinnosti
na příjemce plnění
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě  o dílo č. 4/034/017/2014
Termín: 12. 10. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/017/2014 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 13. 10. 2014

5822/110  
60P

Oprava oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předp. a části III. Zásad) - Přírodovědné učebny

Rada městského obvodu

rozhodla

o opravě oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky VZ 69.14 „Přírodovědné
učebny“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s
rozdělením této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky na 2 dílčí části
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění opraveného předběžného oznámení veřejné zakázky VZ
69.14
Termín: 17. 10. 2014

5823/110  
61P

Oprava oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předp. a části III. Zásad) - Učebny fyziky a chemie

Rada městského obvodu

rozhodla

o opravě oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky VZ 70.14 „Učebny
fyziky a chemie“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s
rozdělením této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky na 2 dílčí části
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ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění opraveného předběžného oznámení veřejné zakázky VZ
70.14
Termín: 17. 10. 2014

5824/110  
62P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a části III. Zásad) - Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 85.14 na provedení stavebních prací "Rekonstrukce plavecké
učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 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, ve znění pozdějších
změn
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

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 (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, 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. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 85.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 01. 2015

5825/110  
63P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a části III. Zásad) - Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 84.14 na provedení stavebních prací "Úprava předprostoru kina
Luna Ostrava-Jih" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, 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, ve znění pozdějších změn
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, 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. arch. David Kotek, projektant, jednatel PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 84.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 01. 2015

5826/110  
64P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a části III. Zásad) -"Revitalizace mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-
Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 80.14 na provedení stavebních prací  "Revitalizace mateřské školky
Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka“ 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. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Alena Nogová, 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 (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, 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. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 80.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 28. 02. 2015

5827/110  
65P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a části III. Zásad) -„Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v
Ostravě-Zábřehu"

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 81.14 na provedení stavebních prací „Zateplení objektu školky
Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu“ 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. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
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3. Ing. Alena Nogová, 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 (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, 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. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 81.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 28. 02. 2015

5828/110  
66P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
III. čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o. a za II. a III. 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 III. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové
organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2014 Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace, a
- za II. a III. 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

5829/110  
67P

Variantní řešení  k opětovné  žádosti o vrácení jistoty  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

žádosti uchazeče TheBa s.r.o.  se sídlem Pekařská 101/7, Město, 746 01 Opava, IČ  26840294 nevyhovět.
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 32.14
Termín: 31. 10. 2014

5830/110  
68P

Výběr  nabídky OŘ 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

rozhodla

vyloučit uchazeče č. 1 JANKOSTAV s.r.o. Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00, IČ
25855581 pro část 1, 2 a 4 a uchazeče č. 2 Stanix Projekt s.r.o. Zlín, Kotěrova 893, PSČ 760 01, IČ
28252217 pro část 1, 2, 4 a 7 z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 58.14 na provedení
stavebních prací „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“  a o uzavření smluv o dílo s
vybranými uchazeči pro části 1, 3, 4, 5, 6 a 7 takto: část 1:
s uchazečem  č. 4 PTGE OVA s.r.o. Šenov, Volenská 1680, PSČ 739 34 IČ 28584431 za nabídkovou cenu  3
230 054 Kč bez DPH/realizace 10 týdnů
jako druhým v pořadí s uchazečem č. 3  Hochbau, s.r.o. Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724
00, IČ 25857614  za  nabídkovou cenu 3 582 563 Kč bez DPH/realizace 9 týdnů
jako třetím v pořadí s uchazečem č. 7 Technické služby, a.s. Slezská Ostrava Československé armády
877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 47674725  za nabídkovou   cenu   3 646 472,52 Kč /realizace
8 týdnů
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pro část  3
s uchazečem č. 1 JANKOSTAV s.r.o. Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00, IČ 25855581 za
nabídkovou cenu 1 924 180 Kč bez DPH/realizace 5  týdnů
jako druhým v pořadí s uchazečem č. 2 Stanix Projekt s.r.o. Zlín, Kotěrova 893, PSČ 760 01, IČ 28252217
za nabídkovou cenu 2 330 278 Kč bez DPH/realizace 6 týdnů
jako třetím v pořadí s uchazečem   č. 3  Hochbau, s.r.o. Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724
00, IČ 25857614 za nabídkovou  cenu 2 406 846 Kč/realizace 5 týdnů

pro část  4
s uchazečem  č. 5 MSS Ostrava s.r.o. Ostrava-Zábřeh, Věšínova 457/36, PSČ 700 30, IČ 61973840 za
nabídkovou cenu  544 770 Kč bez DPH/realizace 3 týdny
jako druhým v pořadí s uchazečem č. 6 EUROprojekt build and technology s. r. o. Ostrava - Hrabůvka,
Hasičská 52/551, PSČ 700 30, IČ 26843226   za  nabídkovou cenu  736 748 Kč bez DPH/realizace 3 týdny
jako třetím v pořadí s uchazečem  č. 3  Hochbau, s.r.o. Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724
00, IČ 25857614  za nabídkovou  763 997 Kč/realizace 3 týdny

pro část  5
s uchazečem  č. 1 JANKOSTAV s.r.o. Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00, IČ 25855581 za
nabídkovou cenu 514 534,82 Kč bez DPH/realizace 3  týdny
jako druhým v pořadí s uchazečem č. 2 Stanix Projekt s.r.o. Zlín, Kotěrova 893, PSČ 760 01, IČ 28252217
za nabídkovou cenu 503 055,66  Kč bez DPH/realizace 4 týdny
jako třetím v pořadí s uchazečem   č. 3  Hochbau, s.r.o. Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724
00, IČ 25857614 za nabídkovou  cenu 700 258 Kč/realizace 3 týdny

pro část  6
s uchazečem č. 1 JANKOSTAV s.r.o. Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00, IČ 25855581 za
nabídkovou cenu 1 357 043 Kč bez DPH/realizace 4  týdny
jako druhým v pořadí s uchazečem č. 2 Stanix Projekt s.r.o. Zlín, Kotěrova 893, PSČ 760 01, IČ 28252217  
za  nabídkovou cenu 1 462 626,57 Kč bez DPH/realizace 5 týdnů
jako třetím v pořadí s uchazečem č.  7 Technické služby, a.s. Slezská Ostrava Československé armády
877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 47674725  za nabídkovou cenu 1788 885,41 Kč /realizace 4
týdny

pro část  7
s uchazečem č. 9 COLAS CZ, a.s. Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 26177005 za nabídkovou cenu 1
956 885,23 Kč bez DPH/realizace 4  týdny
jako druhým  v pořadí s uchazečem   č. 3  Hochbau, s.r.o. Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ
724 00, IČ 25857614 za nabídkovou  cenu 1 970 849 Kč/realizace 5 týdnů
jako třetím v pořadí s uchazečem č. 8 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. , Mlýnská 68, PSČ 602 00,
Brno, IČ 25317628, o.z. Ostrava, Palackého 105 Ostrava, PSČ 702 00 za nabídkovou cenu 2 240 117,31 Kč
/realizace  6 týdnů

pro část  2
na základě vlastního posouzení a hodnocení nabídek na provedení stavebních prací na  Oprava chodníků v
MO Ostrava-jih IV. Etapa (Volgogradská) o jejím zrušení
ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrhy smluv o dílo pro všechny  části  s vybranými uchazeči na realizaci veřejné zakázky
Termín: 15. 10. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit všechny návrhy smluv o dílo s vybranými uchazeči na realizaci veřejné zakázky "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"
Termín: 31. 10. 2014
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 58.14
Termín: 30. 11. 2014

5831/110  
69P

Výběr nejvhodnější nabídky (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

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu na podlimitní veřejnou zakázku VZ 63.14 na provedení stavebních prací "Výměna výkladců v
objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka" o vyloučení uchazeče:
- STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., se sídlem Navrátilova 668/12, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ:
27810984,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
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 63.14 na provedení
stavebních prací  "Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka" a o
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uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024, za nabídkovou cenu:
Kč 2.891.718,00 bez DPH, a lhůtu realizace 19 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem MEROPS spol. s r.o., se sídlem ul. Strojnická 374, 735 62 Český Těšín,
IČ: 25394282, za nabídkovou cenu:
Kč 3.950.224,00 bez DPH, a lhůtu realizace  58 kalendářních dnů,
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 63.14
Termín: 30. 11. 2014
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna
výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 07. 11. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna
výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 14. 11. 2014

5832/110  
70P

Výzva (dodávky, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - Fitness park, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 83.14 na dodávky "Fitness park, Ostrava-
Dubina“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

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

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. 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. Lubomír Burdík, 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. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 83.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 11. 2014

5833/110  
71P

Výzva (dodávky, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - Senior Fitness hřiště

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 86.14 na dodávky "Senior Fitness hřiště“
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, ve znění pozdějších předpisů, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

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

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. 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. Lubomír Burdík, 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. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 86.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 11. 2014

5834/110  
72P

Výzva (služby, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - Kácení dřevin a ořez keřů v městském
obvodu Ostrava-Jih v roce 2014

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 87.14 na služby "Kácení dřevin a ořez
keřů v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2014“ rozdělenou na 2 dílčí části této veřejné zakázky 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, ve znění
pozdějších předpisů, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Milada Černošková, zástupce vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. Aleš Chamrád, člen rady obvodu
4. Josef Graňák, člen zastupitelstva obvodu
5. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Martin Mentlík, člen zastupitelstva obvodu
4. Pavel Nenička, člen zastupitelstva obvodu
5.  Ing. Milada Černošková, zástupce vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 87.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo u jednotlivé dílčí části této podlimitní veřejné
zakázky
Termín: 30. 11. 2014

5835/110  
73P

Změna člena komise pro otevírání obálek u VZ 14.14

Rada městského obvodu
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rozhodla

o změně člena komise pro otevírání obálek s nabídkami  VZ 14.14  Celoroční údržba veřejných a
vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2018, Ing. Miladu
Černoškovou, odbor dopravy a komunálních služeb z náhradníků za  Aleše Chamráda, radního
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zajistit úkony pro jednání komise pro otevírání obálek na veřejnou zakázku VZ 14.14
Termín: 15. 10. 2014

5836/110  
74P

Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Regenerace domů Edisonova 11, Velflíkova 1, 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 65.14 na provedení
stavebních prací  "Regenerace domů Edisonova 11, Velflíkova 1, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o
dílo s vybraným uchazečem:

- Stavby COMPLET Technologic s.r.o., se sídlem Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28627156,
za nabídkovou cenu:
Kč 4.578.620,00 bez DPH, a lhůtu realizace 56 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Stavos Stavba a.s., se sídlem U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČ: 44739494, za nabídkovou cenu:
Kč 5.019.301,26 bez DPH, a lhůtu realizace 66 kalendářních dnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem SLONKA s. r. o., se sídlem Nádražní 20/142, 702 00 Moravská Ostrava,
IČ: 26852659, za nabídkovou cenu:
Kč 4.952.142,78 bez DPH, a lhůtu realizace  84 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 65.14
Termín: 30. 11. 2014
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Regenerace
domů Edisonova 11, Velflíkova 1, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 07. 11. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Regenerace
domů Edisonova 11, Velflíkova 1, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 14. 11. 2014

5837/110  
75P

Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Regenerace domů Slezská 14, Jubilejní 20, Velflíkova 5,
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 66.14 na provedení
stavebních prací  "Regenerace domů Slezská 14, Jubilejní 20, Velflíkova 5, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- VAMOZ - servis, a.s., se sídlem Obránců míru 523/30, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25848461, za
nabídkovou cenu:
Kč 7.337.887,00 bez DPH, a lhůtu realizace 70 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Stavos Stavba a.s., se sídlem U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČ: 44739494, za nabídkovou cenu:
Kč 7.285.794,06 bez DPH, a lhůtu realizace 80 kalendářních dnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Stavby COMPLET Technologic s.r.o., se sídlem Na Jánské 725/52, 710
00 Slezská Ostrava, IČ: 28627156, za nabídkovou cenu:
Kč 7.275.176,00 bez DPH, a lhůtu realizace  183 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 66.14
Termín: 30. 11. 2014
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Regenerace
domů Slezská 14, Jubilejní 20, Velflíkova 5, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 07. 11. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
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prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Regenerace
domů Slezská 14, Jubilejní 20, Velflíkova 5, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 14. 11. 2014

5838/110  
76P

Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Rada městského obvodu

schvaluje

Zásady pro zadávání veřejných zakázek, s účinností od 10.10.2014

5839/110  
77P

Prodloužení lhůty pro podání nabídek  - Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

schvaluje

prodloužení lhůty pro podání nabídek podlimitní veřejné zakázky VZ 78.14 Zateplení a výměna oken
Základní školy Volgogradská, Ostrava -Zábřeh   zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony  této veřejné zakázky  spojené s prodloužením lhůty pro podání
nabídek na veřejnou zakázku VZ 78.14
Termín: 09. 10. 2014

5840/110  
78

Souhlas s umístěním provozovny v budově č.p. 2444 na ul. P. Lumumby 1 v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním provozovny v budově č. p. 2444 na ul. P. Lumumby 1, Ostrava-Zábřeh, pro
společnost BILLA spol. s r. o., se sídlem Modletice 67, Říčany u Prahy, IČ: 00685976, na základě Smlouvy o
výstavbě č. 44/014/307/14 uzavřené dne 01.09.2014 se stavebníkem - společností OC Luna s. r. o., se
sídlem Palackého třída 916/158, Brno, IČ: 01688880, dle důvodové zprávy

5841/110  
79P

Výběr nejvhodnější nabídky (dodávky, otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Vybavení školních kuchyní elektrozařízením
škol zřízených obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu na nadlimitní veřejnou zakázku VZ 55.14 na poskytnutí dodávky "Vybavení školních kuchyní
elektrozařízením škol zřízených obvodem Ostrava-Jih" o vyloučení uchazeče:
- AMEREX trade s.r.o., se sídlem V zahradách č. 2052, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 25388461,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku VZ 55.14 na poskytnutí
dodávky  "Vybavení školních kuchyní elektrozařízením škol zřízených obvodem Ostrava-Jih" a o uzavření
kupní smlouvy s vybraným uchazečem:

- MAVA spol. s r.o., se sídlem Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 48397555, za nabídkovou
cenu:
Kč 6.782.968,00 bez DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem GASTRO MACH, s.r.o., se sídlem Štefánikova 131/61, 612 00 Brno,
IČ: 27818861, za nabídkovou cenu:
Kč 7.015.336,00 bez DPH
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 55.14
Termín: 31. 12. 2014
Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury
připravit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci nadlimitní veřejné zakázky "Vybavení
školních kuchyní elektrozařízením škol zřízených obvodem Ostrava-Jih"
Termín: 28. 11. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci nadlimitní veřejné zakázky "Vybavení
školních kuchyní elektrozařízením škol zřízených obvodem Ostrava-Jih"
Termín: 05. 12. 2014

5842/110  
OR

Poskytnutí peněžitého daru

Rada městského obvodu
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rozhodla

o poskytnutí peněžitého daru za práci v rozborové komisi pro příspěvkové organizace ve školství a kultuře
těmto jednotlivým členům takto:

RSDr. P. H. - 2.000,-
Ing. R. F. - 1.000,-
Ing. J. M. - 2.000,-
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