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Přehled usnesení 90. schůze Rady městského obvodu, ze dne 19. 12. 2013 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4564/90 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4565/90 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4566/90 3. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4567/90 4. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4568/90 5. Veřejná zakázka " Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh - pavilony TD-1, K1-A,
UO-21" (František Dehner, místostarosta)

4569/90 6. Žádost o prominutí smluvní pokuty - Rekonstrukce soc. zařízení u obřadní síně  Ostrava-Jih (František
Dehner, místostarosta)

4570/90 7. Pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiříkovského (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4571/90 8. Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Z. Bára (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4572/90 9. Pronájem 2 částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Drůbeží (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4573/90 10. Souhlas s kácením dřevin na pozemcích  v k.ú. Hrabůvka ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava - Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4574/90 11. Ukončení nájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 a p.p.č 644/2,  zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků
p.p.č. 608/2 a p.p.č. 644/2   k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X Rudná“ (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4575/90 12. Ukončení pronájmu pozemku  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4576/90 13. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku  p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  (č.40) (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4577/90 14. Zveřejnění záměru na pronájem s následným prodejem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  K Jezeru
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4578/90 15. Zveřejnění záměru na výpůjčku částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Husarova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4579/90 16. Návrh změny obecně závazné vyhlášky SMO č. 2/2009 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4580/90 17. Pohledávky po zemřelých - Poliak Petr, Petřík Josef (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4581/90 18. Prominutí pohledávky - Tlach David, Šafránková Priska, Mlčochovi, Dvořák David (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

4582/90 19. Dodatek ke zpracování projektové dokumentace (František Dehner, místostarosta)

4583/90 20P. Varianta - žádost o prominutí  připadnuté jistoty  VZ 37.13  týkající se části   "Oprava chodníku . ul.
Kosmonautů  a  oprava  chodníku ul. Klegova 40-74" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

4584/90 21P. Výzva ZPŘ ( § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad )
"Dopravního značení  jejich údržba a oprava na území Ostrava-Jih" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4585/90 22P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad)   „Exekuční činnost a další činnosti
exekutora pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let 2014 a 2015“ (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4586/90 23P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) " Poskytování právních služeb  pro
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na  období let 2014 a 2015“ (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4587/90 24P. Oznámení ZŘ ( dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů  - „Zimní údržba místních
komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MObv-O.Jih v letech 2014 - 2018 vč. čištění MK“
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4588/90 25P. Zrušení VZ (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu
B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2014 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4589/90 26. Dohoda o narovnání s Bytovým družstvem Výškovická 429/157, Ostrava (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4590/90 27. Ujednání o ceně  na dodávku tepelné energie pro nebytové objekty (František Dehner, místostarosta)
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4564/90  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Horymírova, tj. navýšení o 834 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 125 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 709 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 381 o 125 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 381 o 709 tis. Kč

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2212 o 105 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 105 tis. Kč

4565/90  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1056, UZ 3 o 119 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5171, ORG 1056, UZ 3 o 119 tis. Kč

4566/90  
3

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o předání hmotného movitého majetku k hospodaření  v hodnotě Kč 356.018,06 a bezúplatném převodu
v hodnotě Kč 1.210,00 Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci dle
důvodové zprávy

2) o předání hmotného movitého majetku k hospodaření v hodnotě Kč 287.184,00 Základní škole a
mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

4567/90  
4

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/46 ostatní plocha, zeleň, ul. Čujkovova, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 13 m2 za účelem
zřízení a užívání 1 parkovacího místa na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

4568/90  
5

Veřejná zakázka " Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh - pavilony
TD-1, K1-A, UO-21"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/159/13 ze dne 25.10.2013 na realizaci podlimitní
veřejné zakázky „Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh - pavilony TD-1, K1-A
, UO-21“ se zhotovitelem OMLUX, spol. s r.o., IČ: 61944840, kterým se mění předmět plnění z důvodů
méněprací a víceprací souvisejících s dokončením díla, v rozsahu dle změnového listu č. 1 za cenu nejvíce
přípustnou 2 073 032,92 Kč bez DPH a upravují platební podmínky v rozsahu dle důvodové zprávy.
zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava - Jih, k podpisu dodatku č. 1
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 4/032/159/13 na výše uvedenou zakázku
Termín: 20. 12. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/159/13 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 23. 12. 2013

4569/90  
6

Žádost o prominutí smluvní pokuty - Rekonstrukce soc. zařízení u obřadní síně  Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zaslanou žádost zhotovitele FICHNA-HUDECZEK a.s. o prominutí penalizační faktury  č. 2/47/2013 ze dne
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4.12. 2013 za nedodržení termínu dokončení stavby  "Rekonstrukce sociálního zařízení obřadní síně
Ostrava-Jih"
rozhodla

nevyhovět žádosti o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení stavby "Rekonstrukce soc.
zařízení obřadní síně Ostrava-Jih" dle penalizační faktury č. 2/47/2013 ze dne  4. 12. 2013

4570/90  
7

Pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiříkovského

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout 9 částí pozemku parc.č. 71/69 ostatní plocha-zeleň o výměře 122 m2 (5x 14 m2 + 4x 13 m2),
v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiříkovského, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeného
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání 9 ks parkovacích stání pro osobní automobil, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45 Kč/m2/rok, níže uvedeným žadatelům:

1. P. H., bytem V. Jiříkovského 181/66, 700 30 Ostrava – Dubina
2. J. D., bytem V. Jiříkovského 181/66, 700 30 Ostrava – Dubina
3. M. J., bytem V. Jiříkovského 181/66, 700 30 Ostrava – Dubina
4. S. F., bytem V. Jiříkovského 181/66, 700 30 Ostrava – Dubina
5. L. G., bytem V. Jiříkovského 180/64, 700 30 Ostrava – Dubina
6. J. B., bytem V. Jiříkovského 180/64, 700 30 Ostrava – Dubina
7. L. F., bytem V. Jiříkovského 179/62, 700 30 Ostrava – Dubina
8. L. K., bytem V. Jiříkovského 179/62, 700 30 Ostrava – Dubina
9. I. K., bytem V. Jiříkovského 179/62, 700 30 Ostrava – Dubina

4571/90  
8

Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Z. Bára

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek parc.č. 100/20 ostatní plocha - zeleň, část o výměře 7 m2, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Z. Bára, za účelem
vybudování a užívání vstupního schodiště k nebytovému prostoru v obytném domě, za cenu 180
Kč/m2/rok, panu L. S., bytem Vaňkova 48/1011, 700 30 Ostrava – Bělský Les, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

4572/90  
9

Pronájem 2 částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

1. pronajmout část pozemku parc.č. 822 zahrada o výměře 394 m2, za účelem užívání jako zahrady na ul.
Drůbeží v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za cenu 11 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, panu F. M., bytem
Kosmonautů 2239/9, 708 00 Ostrava – Zábřeh

2. pronajmout část pozemku parc.č. 822 zahrada o výměře 417 m2, za účelem užívání jako zahrady na ul.
Drůbeží v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za cenu 11 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, manželům J. a O. D.,
bytem Kosmonautů 2137/19, Ostrava – Zábřeh

4573/90  
10

Souhlas s kácením dřevin na pozemcích  v k.ú. Hrabůvka ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, městského obvodu Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti SHB, akciová společnost, se sídlem Ostrava, Masná 1493/8, PSČ 702 00, IČ 25324365, o
vydání souhlasu vlastníka pozemků s kácením dřevin - stromů v souvislosti se stavbou „Cyklotrasa P –
průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka“ v k.ú. Hrabůvka
vydává

souhlas s kácením dřevin- stromů a to maximálně 27 kusů na pozemcích p.p.č. 797/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace,p.p.č.  797/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, 797/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 288/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 270/2 ostatní plocha, jiná plocha ,
p.p.č. 278/16 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 270/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č . 304/3 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č.311/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 311/36 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 479/5 ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha, p.p.č  311/33 ostatní plocha, jiná plocha  v k.ú.Hrabůvka, lokalita ulic
Provaznickáx Dr. LukášovéxDr. Martínka,  ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené městskému
obvodu Ostrava – Jih

4574/90  
11

Ukončení nájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 a p.p.č 644/2,  zveřejnění záměru na pronájem částí
pozemků p.p.č. 608/2 a p.p.č. 644/2   k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X Rudná“

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení nájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha
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v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  o výměře 116 m2 za účelem užívání zahrádky č. 45,  s  nájemcem panem  F. I.,
bytem Výškovická 55, Ostrava – Zábřeh,  v souladu s čl. VIII., odst.1, písm. b) Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/1742/08/Ulr, ve znění dodatku č. 1
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem 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 116 m2,  v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zahrádky č. 45 na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou.

4575/90  
12

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

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň o výměře 50 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Patrice Lumumby,  panu L. H., IČ: 10654221, bytem Československých tankistů 49, Dolní Lhota,
na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č.  2/a/014/349/04/Ulr ze dne 7.4.2004, ve znění dodatků,
 uzavřené za účelem provozování venkovního posezení a jeho zastřešení, které bude provedeno z takové
konstrukce, která bude kdykoli během nájemního vztahu, ale i po ukončení nájemní smlouvy snadno
odstranitelná, dohodou dnem 31.12.2013

4576/90  
13

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku  p.p.č. 270/25 v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická
 (č.40)

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava
– Jih, za účelem  užívání  parkovacího stání č. 40 pro osobní motorové vozidlo, na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou

4577/90  
14

Zveřejnění záměru na pronájem s následným prodejem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
 K Jezeru

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku parc.č. 730/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 m2, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ul. K Jezeru, za účelem užívání pozemku zastavěné plochy pod RD, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

a
a souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č. 730/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 m2, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru, v majetku statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem ucelení vlastnictví k nemovitostem ve vlastnictví žadatele (zastavěná plocha pod
RD)

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zveřejnit záměr prodeje výše uvedeného pozemku v k.ú. Výškovice u
Ostravy, za podmínky předchozího souhlasu rady města

4578/90  
15

Zveřejnění záměru na výpůjčku částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Husarova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku částí pozemků parc.č. 54 ostatní plocha – ostatní komunikace a parc.č. 244/1
ostatní plocha – silnice o celkové výměře 26 m2, za účelem úpravy okolí kříže (vybudování zídky s dlažbou
a přístupového chodníku) na ul. Husarova, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu určitou do doby převodu staveb do majetku obce

4579/90  
16

Návrh změny obecně závazné vyhlášky SMO č. 2/2009

Rada městského obvodu

bere na vědomí

předložený návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství,
ve znění pozdějších doplňků a
konstatuje

že k návrhu nemá připomínek.
ukládá
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Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zaslat stanovisko městského obvodu k návrhu obecně závazné vyhlášky Magistrátu města Ostravy.
Termín: 13. 01. 2014

4580/90  
17

Pohledávky po zemřelých - Poliak Petr, Petřík Josef

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím jistiny s příslušenstvím a nákladů řízení - P. P..1968 ve výši 1.150,- Kč a ve výši 800,- Kč
souhlasí

s prominutím jistiny s příslušenstvím a nákladů řízení - P. J., ve výši 14.339,30 Kč a ve výši 1.740,- Kč

4581/90  
18

Prominutí pohledávky - T. D., Š. P., M., D. D.

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím jistiny s příslušenstvím a nákladů řízení - T. D. ve výši 13.772,20 Kč a ve výši 800,- Kč
souhlasí

s prominutím jistiny s příslušenstvím a nákladů řízení - Š. P. ve výši 24.822,- Kč a ve výši 3.630,- Kč a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih paní P. Š. jistiny s příslušenstvím ve výši  24.822,- Kč a
náklady řízení ve výši 3.630,- Kč prominout.
souhlasí

s prominutím jistiny s příslušenstvím a nákladů řízení - M. A. a M. R. ve výši 113.595,- Kč a ve výši 6.628,-
Kč a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih panu A. M. a paní R. M. jistiny s příslušenstvím ve výši
 113.595,- Kč a náklady řízení ve výši 6.628,- Kč prominout.
souhlasí

s prominutím jistiny s příslušenstvím a nákladů řízení - D. D. ve výši 66.183,90 Kč a ve výši 7.561,10 Kč a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih panu D. D. jistiny s příslušenstvím ve výši  66.183,90 Kč a
náklady řízení ve výši 7.561,10 Kč prominout.

4582/90  
19

Dodatek ke zpracování projektové dokumentace

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/034/021/2013 na zpracování projektové dokumentace
"Rekonstrukce víceúčelové budovy se sociálním zařízením a technickým zázemím (na pozemku parc. č.
-3491), Ostrava-Jih" zhotovitelem ATRIS, s.r.o., kterým se rozšiřuje rozsah plnění smlouvy, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 6/034/021/2013
Termín: 30. 12. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/034/021/2013 na výše uvedenou zakázku, a předat jej k
podpisu starostovi
Termín: 15. 01. 2014

4583/90  
20P

Varianta - žádost o prominutí  připadnuté jistoty  VZ 37.13  týkající se části   "Oprava chodníku .
ul. Kosmonautů  a  oprava  chodníku ul. Klegova 40-74"

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět  žádosti uchazeče ŠÍP STAVING s.r.o. se sídlem  Ostrava-Zábřeh, ul. Kpt. Vajdy 3047/20,
PSČ 700 30 IČ 253 85 755
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 37.13
Termín: 31. 01. 2014

4584/90  
21P

Výzva ZPŘ ( § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III.
Zásad ) "Dopravního značení  jejich údržba a oprava na území Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla
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o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 57.13  "Dopravního značení  jejich údržba a oprava na území
Ostrava-Jih" ve zjednodušeném podlitmitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami  ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Ivo Hařovský, člen dopravní komise rady obvodu
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Jiří Břenek, člen dopravní komise rady obvodu
4. Karel Gavenda, člen zastupitelstva obvodu
5. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 57.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 03. 2014

4585/90  
22P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad)   „Exekuční činnost a
další činnosti exekutora pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let
2014 a 2015“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběrové řízení VZ 59.13
„Exekuční činnost a další činnosti exekutora pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na
období let 2014 a 2015“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření rámcové  smlouvy o provádění exekucí
s vybraným dodavatelem JUDr. Milanem Vlhou, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí
634/5, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ 13619543  za  ceny:
zastavení exekuce pro nemajetnost povinného/1 případ  500 Kč bez DPH a
zpětvzetí návrhu po zahájení exekučního řízení/1 případ 1 Kč bez DPH
                             
a jako druhým v pořadí

s vybraným dodavatelem Mgr. Jiřím Králem, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41, 702 00
Ostrava, IČ 47687070 za ceny  
zastavení exekuce pro nemajetnost povinného/1 případ  3 000 Kč bez DPH  a
zpětvzetí návrhu po zahájení exekučního řízení/1 případ 3 000 Kč bez DPH
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
připravit rámcovou smlouvu o provádění exekucí na veřejnou zakázku „Exekuční činnost a další činnosti
exekutora pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let 2014 a 2015“
Termín: 20. 12. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit rámcovou smlouvu o provádění exekucí s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku a předat ji k
podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 31. 12. 2013

4586/90  
23P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) " Poskytování právních
služeb  pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na  období let 2014 a 2015“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek na VZ 58.13 o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření mandátní smlouvy s vybraným advokátem  Mgr. R. K.  se sídlem Dělnická 397/39,
 Brno, PSČ 624 00, IČ 73629723  za nabídkovou cenu 650 Kč bez DPH/ za 1 hodinu poskytnuté právní
služby
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a

jako druhým v pořadí s advokátkou Mgr. V. M.  se sídlem  Nádražní 1325/18, Moravská Ostrava, PSČ 702
00, IČ 71334467  za nabídkovou cenu 850 Kč (není plátce DPH)  za 1 hodinu poskytnuté právní služby
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
připravit  mandátní smlouvou na   "Poskytování právních služeb  pro Statutární město Ostrava, městský
obvod Ostrava-Jih na  období let 2014 a 2015"
Termín: 20. 12. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit mandátní smlouvu s vybraným uchazečem na  "Poskytování právních služeb  pro Statutární město
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na  období let 2014 a 2015“  a předat ji k podpisu starostovi
městského obvodu
Termín: 31. 12. 2013

4587/90  
24P

Oznámení ZŘ ( dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů  - „Zimní
údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MObv-O.Jih v letech
2014 - 2018 vč. čištění MK“

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení zadávacího řízení na významnou nadlimitní veřejnou zakázku VZ 36.13 „Zimní údržba místních
komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MObv-O.Jih v letech 2014 - 2018 vč. čištění MK"
v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
zveřejněním v Informačním systému veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie
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. Aleš Chamrád, člen rady obvodu
5. Ing. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek         

náhradníci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise

1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Milada Černošková, odbor  dopravy a komunálních služeb
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
4. Eva Petrášková, členka rady obvodu
5. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
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 36.13
Termín: 31. 10. 2014

4588/90  
25P

Zrušení VZ (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2014

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 55.13 "Dodávka kancelářského materiálu v roce 2014" o vyloučení uchazeče:
- ARBO CKP s.r.o., se sídlem Teslova 12, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 25838261, a
- KASPA papír s. r. o., se sídlem Porážková 3147/68A, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 26819449
z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 55.13 "Dodávka kancelářského materiálu v roce 2014" o zrušení této veřejné zakázky z důvodu
uvedených v důvodové zprávě
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 55.13 "Dodávka
kancelářského materiálu v roce 2014"
Termín: 27. 12. 2013

4589/90  
26

Dohoda o narovnání s Bytovým družstvem Výškovická 429/157, Ostrava

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dohody o narovnání s Bytovým družstvem Výškovická 429/157, Ostrava, se sídlem Výškovická
429/157, Ostrava, IČ 02034620 ve znění dle předloženého návrhu.
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4590/90  
27

Ujednání o ceně  na dodávku tepelné energie pro nebytové objekty

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s "Ujednáním o ceně tepla" na rok 2014 ke smlouvě č. 70010 ze dne 19.7.2005 mezi společnosti Dalkia
Česká republika, a.s., Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 3337/7, PSČ 709 74, IČ 45193410 a
odběratelem Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka. IČ
00845451, kterým se upravuje cena tepelné energie a nosného média do nebytových objektů ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava - Jih včetně měsíční zálohové platby.

2) s "Ujednáním o ceně" na rok 2014 ke smlouvě č.52656 ze dne 9.3.2006 mezi společností Dalkia Česká
republika, a.s., Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 3337/7, PSČ 709 74, IČ 45193410 a odběratelem
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka. IČ 00845451,
kterým se upravuje cena tepelné energie a nosného média do objektů hala Korýtko a Kryté sportoviště
Ostrava - Dubina ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava - Jih včetně
měsíční zálohové platby.

3) s "Dohodou o poskytování záloh za odběr tepelné energie pro rok 2014" na objekty hala Korýtko a Kryté
sportoviště Ostrava - Dubina ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava - Jih

dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu "Ujednání o ceně" pro nebytové objekty, halu
Korýtko a Kryté sportoviště Ostrava - Dubina, "Platebního kalendáře záloh pro rok 2014" a "Dohody o
poskytování záloh za odběr tepelné energie pro rok 2014".
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Tiskové opravy

TO Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemcích v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova x Kašparova

Rada městského obvodu

souhlasí

 1)se vstupem, umístěním a realizací stavby „REKO MS Ostrava – Krestova I. etapa“ na pozemcích p.č.
433/34 ostatní plocha , zeleň, p.p.č. 433/44 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 433/45 ostatní
plocha, ostatní komunikace , p.p.č. 433/46 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.434/28 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 434/35 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.  434/37 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č.
434/38 ostatní plocha, jiná plocha, 462/1 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 462/6 ostatní plocha, jiná plocha v
k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem náhrady stávajících nízkotlakých( NTL) ocelových plynovodů za
plynovody z opláštěného polpolyetylenu v celkové délce cca 420 bm a dále s rekonstrukcí 8 ks plynovodních
přípojek  o celkové délce cca 62 bm za podmínky, že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace)
budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

2)se vstupem, umístěním a realizací stavby „REKO MS Ostrava – Krestova II. etapa“ na pozemcích p.č.
451/2 ostatní plocha, ostataní komunikace, p.p.č. 451/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 456/6
ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krestova , které jsou
 v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem náhrady
stávajících nízkotlakých( NTL) ocelových plynovodů za plynovody z opláštěného polyetylenu v celkové délce
cca 415 bm a dále s rekonstrukcí 6 ks plynovodních přípojek a realizací 5 nových plynovodních přípojek o
celkové délce cca 98 bm za podmínky, že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou
řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

3)se vstupem, umístěním a realizací stavby „REKO MS Ostrava – Krestova III. etapa“ na pozemcích p.č.
451/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň  a  p.p.č. 456/6  ostatní
plocha, zeleň  v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem náhrady stávajících nízkotlakých( NTL) ocelových
plynovodů za plynovody z opláštěného polyetylenu v celkové délce cca 880 bm a dále s rekonstrukcí 15 ks
plynovodních přípojek a realizací 11 nových plynovodních přípojek o celkové délce cca 115 bm za
podmínky, že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky
správce místních komunikací odboru dopravy a KS

4)se vstupem, umístěním a realizací stavby „REKO MS Ostrava – Kašparova“ na pozemku p.č. 462/1 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krestova , který je  v majetku Statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem náhrady stávajících nízkotlakých( NTL) ocelových
plynovodů za plynovody z opláštěného polyetylenu v celkové délce cca 310 bm a dále s rekonstrukcí 7 ks
plynovodních přípojek a realizací 2 nových plynovodních přípojek o celkové délce cca 122 bm za podmínky,
že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce
místních komunikací odboru dopravy a KS
rozhodla

1)o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.č. 433/34 ostatní plocha , zeleň,
p.p.č. 433/44 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 433/45 ostatní plocha, ostatní komunikace , p.p.č.
433/46 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.434/28 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 434/35 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č.  434/37 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 434/38 ostatní plocha, jiná
plocha, 462/1 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 462/6 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul.
Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené městskému ob vodu OStrava – Jih,
za účelem rekonstrukce stávajícího nízkotlakého plynovodu  a plynovodních přípojek pro stavbu „REKO MS
Ostrava – Krestova I. etapa“ ,  v celkové délce cca 420 bm  pro plynovod a o celkové délce  cca 62 bm pro
přípojky

2)o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.č. 451/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace,  p.p.č. 451/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 456/6 ostatní plocha, zeleň a p.p.č.
462/1 ostatní pocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města
Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jihtova ,  za účelem rekonstrukce stávajícího nízkotlakého
plynovodu  a plynovodních přípojek pro stavbu „REKO MS Ostrava – Krestova II. etapa“ ,  v celkové délce
cca 415 bm  pro plynovod a o celkové délce  cca 98 bm

3)o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.č. 451/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň  a  p.p.č. 456/6  ostatní plocha, zeleň  v k.ú. Hrabůvka,
lokalita ul. Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce stávajícího nízkotlakého plynovodu  a plynovodních přípojek pro
stavbu „REKO MS Ostrava – Krestova III. etapa“ ,  v celkové délce cca  880bm  pro plynovod a o celkové
délce  cca 115 bm

4)o zřízení věcného břemene dle přeloženého návrhu na pozemku p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Hrabůvka, lokalita ul. Kašparova , který je  v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce stávajícího nízkotlakého plynovodu  a plynovodních přípojek
pro stavbu „REKO MS Ostrava – Kašparova“ ,  v celkové délce cca  310 bm  pro plynovod a o celkové délce
 cca 122 bm

pro společnost SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 00, IČ
277 68 961 za úhraduve výši

- trvalý travní porost za cenu 500 Kč/bm bez DPH v ostatní ploše, ostatní plocha  
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-ostatní komunikace za cenu 600 Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:

a) umístění a užívání nízkotlakého (NTL) plynovodu a plynovodních přípojekl

b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním staveb: „„REKO MS Ostrava – Krestova I.
etapa“,  „REKO MS Ostrava – Krestova II. etapa“ , „REKO MS Ostrava – Krestova III. etapa“ a „REKO MS
Ostrava – Kašparova“
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská
Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 00, IČ 277 68 961 ,  smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení
úplatných věcných břemen v rozsahu dle bodu 1,2,3 a 4 rozhodnutí o zřízení věcných břemen dle
předloženého návrhu
s dobou platnosti do konce roku 2015

TO Tisková oprava usnesení č. 4531/89 ze dne 5.12.2013

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření
- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 83.006,00
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 92.505,00  
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 3.852,00
- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 199.650,00
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci v hodnotě Kč 198.722,20 dle
důvodové zprávy

TO Výpůjčka pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kapitolní - TO usn. č. 4546/89 ze dne 5.12.2013

Rada městského obvodu

rozhodla

výpůjčit pozemky st.p.č. 1545 zastavěná plocha na nádvoří o výměře 146 m2, p.p.č. 458/28 zahrada o
výměře 358 m2 a p.p.č. 456/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou - ul. Kapitolní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,
 Charitě Ostrava, IČ: 44940998, se sídle, Kořenského 1323/17, Ostrava - Vítkovice, za účelem poskytování
sociálních služeb, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou u pozemku st.p.č. 1545 zastavěná
plocha a nádvoří  a p.p.č. 456/2 ostatní plocha a na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou u pozemku
p.p.č. 458/28 zahrada
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