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Přehled usnesení 99.schůze Rady městského obvodu, ze dne 15. 5. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5040/99 1. Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - březen 2014 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5041/99 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5042/99 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5043/99 4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5044/99 5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5045/99 6. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5046/99 7. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 706-58637-11 s Českou pojišťovnou, a.s. (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5047/99 8. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5048/99 9. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5049/99 10. Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5050/99 11. Uzavření dodatku ke Smlouvě o prodeji služeb - jízdenek městské hromadné dopravy (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5051/99 12. Záměr na pronájem části vývěsní skříňky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih umístěné na veřejném pohřebišti na ulici U Studia, ppč. 708/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou za
účelem umístění nabídky kamenických služeb. (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5052/99 13. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5053/99 14. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5054/99 15. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

5055/99 16. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

5056/99 17. Nájemné v krytých garážových stáních v roce 2014 (František Dehner, místostarosta)

5057/99 18. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5058/99 19. Souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem základních škol při realizaci
projektů v rámci výzvy č. 51 OP VK, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a
školských zařízení (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5059/99 20. Návrh na vyřazení odcizeného a neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5060/99 21. Souhlas s realizací investiční akce oddělením školství a kultury (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5061/99 22. Odpis pohledávky po zemřelém (František Dehner, místostarosta)

5062/99 23. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

5063/99 24. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

5064/99 25. Pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněném  pro potřeby soc. bydlení, podnájem bytu
(František Dehner, místostarosta)

5065/99 26. Skončení nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu, zaslání výzvy před podáním výpovědi, zajištění přístřeší,
uzavření smlouvy o ubytování (František Dehner, místostarosta)

5066/99 27. Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (František Dehner, místostarosta)

5067/99 28. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

5068/99 29. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (František
Dehner, místostarosta)

5069/99 30. Ukončení pronájmu části prostor v objektu bez čísla popisného na ul. Svornosti v Ostravě-Zábřehu dohodou
a zveřejnění záměru na pronájem části prostor (František Dehner, místostarosta)

5070/99 31. Souhlas pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání na ul.Oráčova 1013/1a, Ostrava-
Hrabůvka (František Dehner, místostarosta)

5071/99 32. Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti (František Dehner, místostarosta)

5072/99 33. Souhlas pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání na ul. Rodimcevova 20, O.-Zábřeh
(František Dehner, místostarosta)

5073/99 34. Nájemné za pronájem prostor sloužících podnikání, garáží a garážových stání v bytových domech (František
Dehner, místostarosta)
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5074/99 35. Nájemné za pronájem bytů (František Dehner, místostarosta)

5075/99 36. Výpověď pověřenému správci DaBF z mandátní smlouvy (František Dehner, místostarosta)

5076/99 37. Převod pohledávek evidovaných u prodaných domů z Majetkové správy Ostrava-Jih na právní odbor ÚMOb
O.-Jih (František Dehner, místostarosta)

5077/99 38. Cena za mandátní činnost mandatáře a limit příspěvku na správu p.o. MSOJ pro rok 2014 (František Dehner,
místostarosta)

5078/99 39. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě nájemní (František Dehner, místostarosta)

5079/99 40. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002 (František Dehner, místostarosta)

5080/99 41. Pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5081/99 42. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Šeříková (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5082/99 43. Pronájem pozemků pod stávajícímí garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5083/99 44. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5084/99 45. Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5085/99 46. Převedení práv a závazků k pozemkům v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5086/99 47. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na
pozemek v k.ú. Hrabůvka, ulice Oráčova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5087/99 48. Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na
pozemek v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Nováčkova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5088/99 49. Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k budově garáže bez čp. na pozemku
parc.č. st. 2429 v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5089/99 50. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pacht pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5090/99 51. Výpůjčka části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5091/99 52. Výpůjčka hřiště na ulici Středoškolská, Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5092/99 53. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku, k.ú. Hrabová, lokalita ul. J. Maluchy (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5093/99 54. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků - v k.ú. Zábřeh nad Odrou, k.ú. Výškovice u Ostravy a k.ú.
Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5094/99 55. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5095/99 56. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jižní (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5096/99 57. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova - variantní návrh (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5097/99 58. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5098/99 59. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny - variantní návrh (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

5099/99 60. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5100/99 61. Zveřejnění záměru na změnu smlouvy o nájmu na část pozemku p.p.č. 434/17 v k.ú. Hrabůvka, ulice
Oráčova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5101/99 62. Žádost o prominutí nájemného za pronájem části pozemku p.p.č. 200/8 v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5102/99 63. Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 435/1 v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5103/99 64. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5104/99 65. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5105/99 66. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků a zařízení v městském obvodě, za účelem provozování městské
informatiky (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5106/99 67. Pacht částí pozemků p.p.č. 680/2 a p.p.č. 644/2   k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X Rudná“
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5107/99 68. Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Uralská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5108/99 69. Odpisy pohledávek s příslušenstvím (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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5109/99 70. Návrh termínů schůzí rad a zasedání zastupitelstva na II. pololetí 2014 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5110/99 71P. Zrušení veřejné zakázky (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů) - Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2014 - 2015
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5111/99 72P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a odd. B části II. Zásad) - Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v
letech 2014 - 2015 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5112/99 73P. Oznámení  o podaných námitkách k veřejné zakázce  -„Údržba a realizace dopravního značení na území
SMO, Městského obvodu Ostrava-Jih“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

5113/99 74P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předp. a
části III. Zásad) - Modernizace kina Luna, rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5114/99 75P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a části III. Zásad) - Rekonstrukce byt. domů Jubil. kolonie v O.-Hrabůvce - VII. etapa, domy
Edisonova 17, 19 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5115/99 76P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a části III. Zásad) - Rekonstrukce dvorů ul. J. Maluchy, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5116/99 77P. 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)

5117/99 78P. Podmínky výzvy (§ 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ a  Zásad pro zadávání veřejných zakázek) -„GO
elektroinstalace ve společných prostorách domů Čujkovova 1737/32 a 1715/23, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5118/99 79P. Podmínky výzvy (§ 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ a  Zásad pro zadávání veřejných zakázek) -„Oprava
opláštění a soklu v dřevěných chatkách 1,2 a výměna oken v chatkách 1,2,3, rekreačního střediska Skalice-
Kamenec, Frýdek-Místek“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5119/99 80P. Podmínky výzvy (dodávka dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a odd. B části II. Zásad) - Dodávka čtyř nových motorových vozidel (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5120/99 81P. Podmínky výzvy (stav. práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.h
předpisů a odd. B části II. Zásad) - Výměna dělících příček a zřízení telefonů s elektrozámkem vč. rozvodů v
domech DPS Odborářská, O.-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

5121/99 82P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Oprava hydroizolace a dešťové kanalizace objektu Gurťjevova 11,
Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5122/99 83P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Výměna oken, oprava hydroizolace dvou obvod. stěn a výměna
oplocení objektu Krasnoarmějců 26a, O.-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5123/99 84P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a odd. B části II. Zásad) - Zateplení půdního prostoru vč. výměny střešní krytiny na
domech DPS Odborářská 72 - 74, O.-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5124/99 85P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV.
čtvrtletí r. 2013 odboru vnitřních věcí a za I. čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o., odboru dopravy a komunálních
služeb a odboru investičního (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5125/99 86P. Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozd. předpisů) - Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5126/99 87P. Výběr nejvhodnější nabídky (vyhlášené dle  zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů)
-„Oprava výtluků v Městském obvodě O.- Jih“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5127/99 88P. Výběr nejvhodnější nabídky (vyhlášené dle zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů) -
"Výměna oken, dveří a výkladců v 2.N.P. objektu P. Lumumby č.p. 2717 a 2444, Ostrava - Zábřeh" (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5128/99 89P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - GO elektroinstalace v bytech a ve společných prostorách domu
Výškovická 151 a Výškovická 153, Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5129/99 90P. Výzva (služby, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Zajištění vybraných činností při vydávání obvodního
zpravodaje Jižní listy v letech 2015 - 2017 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)
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5130/99 91P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a části III. Zásad) -
„Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu D, v objektu Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka“
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5131/99 92P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna oken na MŠ Mitušova 90, Ostrava-
Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5132/99 93P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna oken v budově na ul. Horymírova
3054/121, Ostrava-Zábřeh, pavilon "C" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

5133/99 94P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna střešní krytiny na ZŠ Provaznická 64,
Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5134/99 95P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna výkladců v nebytových prostorách
Domu služeb Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5135/99 96P. Výzva ZPŘ ( § 38 zákona č. 137/2006 Sb. ) „Oprava povrchu ul. Hulvácká;, Oprava povrchu ul. Mjr. Nováka;
Oprava povrchu Jubilejní; Oprava povrchu ul. Šeříkova; Oprava povrchu ul. Kotlářova; Oprava povrchu ul.
Letecká“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5136/99 97P. Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5137/99 OR Zápis z jednání kontrolního výboru. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5138/99 99P. Oznámení o podaných námitkách uchazeče veřejné zakázky  vyhlášené dle zákona č. 137/2006 Sb., o VZ  -
"Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5139/99 100. Zmocnění odboru sociální péče k uzavírání smluv o výpůjčce jídlonosičů (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5



 

5040/99  
1

Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - březen 2014

Rada městského obvodu

projednala

plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden -březen 2014

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih vzít předložený materiál na vědomí

5041/99  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 94 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2013)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, UZ 11 o 94 tis. Kč

5042/99  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 765 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2013 - DaBF)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5909, UZ 13 o 765 tis. Kč

5043/99  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8 § 3612, pol. 6121, ORG 1079 o 284 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5171, ORG 1079  o 284 tis. Kč

5044/99  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 251 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2013)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 10 § 4349, pol. 51xx, UZ 33513233 o 214 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 10 § 4349, pol. 51xx, UZ 33113233 o 37 tis. Kč

5045/99  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 000 tis.Kč  (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2013)  
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6123, UZ 11 o 1 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, UZ 11 o 400 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3141, pol. 6121, UZ 11 o 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 11 o 100 tis. Kč

souhlasí s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 151 143 tis. Kč  
 - volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2013 – 127 843 tis. Kč
 - volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2013 – DaBF 3 800 tis. Kč
 - zapojení VF FRB 19 500 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171, UZ 11 o 3 888 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171, UZ 11 o 6 455 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171, UZ 11 o 6 600 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171, UZ 11 o 1 200 tis. Kč
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- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, UZ 11 o 4 500 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1095, UZ 11 o 6 000 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1085, UZ 11 o 10 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1059, UZ 11 o 10 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1086, UZ 11 o 6 000 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1087, UZ 11 o 10 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1088, UZ 11 o 20 000 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, ORG 1060, UZ 11 o 1 200 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, ORG 1089, UZ 11 o 17 000 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3412, pol. 6121, ORG 1090, UZ 11 o 1 200 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1084, UZ 11 o 3 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1091, UZ 11 o 10 000 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1071, UZ 11 o 8 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1092, UZ 11 o 1 800 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3 o 3 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1093, UZ 13 o 3 800 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1094, UZ 3 o 16 000 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

5046/99  
7

Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 706-58637-11 s Českou pojišťovnou, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě důvodové zprávy o uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 706-58637-11 s Českou
pojišťovnou, a.s.,
zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku č. 4 ke smlouvě s Českou
pojišťovnou, a.s.,
ukládá

Ing. Jarmile Rennerové, vedoucí odboru financí a rozpočtu připravit návrh dodatku č. 4 ke smlouvě s
Českou pojišťovnou, a.s.,
ukládá

odboru právnímu prověřit návrh dodatku č. 4 s Českou pojišťovnou, a.s. a předložit jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih.

5047/99  
8

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 65
Ch. M., bytem Dvouletky , Ostrava-Hrabůvka

5048/99  
9

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách za období od 1.1.2014 do 31.3.2014

5049/99  
10

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

    Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 6
    Z. P., trvale bytem Mjr. Nováka , Ostrava-Hrabůvka
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5050/99  
11

Uzavření dodatku ke Smlouvě o prodeji služeb - jízdenek městské hromadné dopravy

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku ke Smlouvě o prodeji služeb - jízdenek městské hromadné dopravy s firmou Dopravní
podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 701 01 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 61974757
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku ke smlouvě.

5051/99  
12

Záměr na pronájem části vývěsní skříňky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského
obvodu Ostrava-Jih umístěné na veřejném pohřebišti na ulici U Studia, ppč. 708/3 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou za účelem umístění nabídky kamenických služeb.

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s čl. 6, odst. 8 OZV číslo 14/2013 Statutu města Ostravy a zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích,
obojí v platném znění, o zveřejnění záměru na pronájem části vývěsní skříňky o rozloze 1 x formát A4 ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih umístěné na veřejném pohřebišti na
ulici U Studia, ppč. 708/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou za účelem nabídky kamenických služeb na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

5052/99  
13

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/26 ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Průkopnická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,
o výměře 2 x 13,5 m2 za účelem zřízení a užívání 2 parkovacích míst na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou.

5053/99  
14

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 71/71 ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Dubina u Ostravy, ul.
V. Jiřikovského, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, o
výměře 2 x 14 m2 za účelem zřízení a užívání 2 parkovacích míst na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou.

5054/99  
15

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 32, box č. 08, PP na ul. Vl. Vlasákové panu J. Ch. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout volné místo pro jednostopé vozidlo v krytém stání v PO 51, box č. 40/1, PP na ul. L. Hosáka
panu M. G.  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč měsíčně vč.
DPH.

5055/99  
16

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemních vztahů z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 51, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Mgr. O. V.,
- PO 33, box č. 14, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. B., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 53, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan V. T., dle důvodové zprávy,

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

5056/99  
17

Nájemné v krytých garážových stáních v roce 2014

Rada městského obvodu

rozhodla
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nezvýšit nájemné v krytých garážových stáních v roce 2014 o míru inflace za rok 2013.

5057/99  
18

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 4.479,00 od firmy Jozef Ježík, Horymírova 124, Ostrava-Zábřeh, 700 30 a  finanční
dar ve výši Kč 15.000,00 od firmy AUTOHITY CZ s.r.o., Syllabova 1185/1, Ostrava-Vítkovice, 703 00 dle
důvodové zprávy

5058/99  
19

Souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem základních škol při
realizaci projektů v rámci výzvy č. 51 OP VK, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

1/ mezi SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o., IČ: 25353233 a Základní školou a mateřskou školou Ostrava-
Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu "Pedagog a tablety ve
výuce" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2/ mezi SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o., IČ: 25353233 a Základní školou a mateřskou školou Ostrava-
Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu "Pedagog a tablety ve
výuce" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

3/  mezi SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o., IČ: 25353233 a Základní školou a mateřskou školou Ostrava-
Hrabůvka,Mitušova 16, příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu "Pedagog a tablety ve výuce"
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

4/ mezi SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o., IČ: 25353233 a Základní školou Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27,
příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu "Pedagog a tablety ve výuce" v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

5/ mezi Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra, Nový
Jičín, příspěvkovou organizací, IČ: 62330403 a Základní školou Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu "Restart" v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

6/ mezi Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČ: 61988987 a Základní školou a mateřskou školou Ostrava-
Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu "Chytří pomocníci ve výuce
aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně " v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

5059/99  
20

Návrh na vyřazení odcizeného a neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyřazení odcizeného a neupotřebitelného majetku z inventarizace Základní školy Ostrava-Zábřeh,
Chrjukinova 12, příspěvkové organizace a Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v
celkové výši Kč 6.199,36 dle předloženého materiálu.

5060/99  
21

Souhlas s realizací investiční akce oddělením školství a kultury

Rada městského obvodu

souhlasí

s realizací investiční akce "Výměna střešní krytiny na ZŠ Provaznická, Ostrava-Hrabůvka" v předpokládané
výši 7.500.000,-Kč včetně DPH oddělením školství a kultury dle důvodové zprávy

5061/99  
22

Odpis pohledávky po zemřelém

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:
- p. P. K., za pronájem bytu na ul. Dr. Šavrdy 19, Ostrava-Bělský Les, ve výši 73.329 Kč s příslušenstvím
za refakturaci nákladů na opravu bytu,
dle důvodové zprávy
doporučuje
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zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

5062/99  
23

Prominutí poplatku a úroku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I. prominout poplatek a úrok z prodlení
- pí M. J., za byt na ul. Jubilejní , Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100% z částky 2.539 Kč,
- pí M. J., za byt na ul. Markova , Ostrava-Zábřeh, ve výši 100% z částky 953 Kč,
- p. A, T, a pí E, T,, za byt na ul. Jubilejní , Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100% z částky 14.048 Kč,
- pí V, G,, za byt na ul. Jubilejní , Ostrava-Hrabůvka, ve výši 90% z částky 16.975 Kč, tj.15.277 Kč,
- p. P, K,, za byt na ul. P. Lumumby , Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 14.422 Kč, tj.12.979 Kč,
- p. R, B, a pí R, B,, za byt na ul. Mjr. Nováka , Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100%, tj. 622 Kč,

II. neprominout poplatek z prodlení
- pí R, F,, za byt na ul. Plzeňská , Ostrava-Zábřeh ve výši 2.266 Kč,

dle důvodové zprávy

5063/99  
24

Prominutí poplatku a úroku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení
- p. J. Š., za byt na ul. V. Vlasákové , Ostrava-Bělský Les, ve výši 60% z částky 36.735 Kč, tj. 22.041 Kč,
- pí D. G., za byt na ul. Horymírova , Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 35.664 Kč, tj. 32.098 Kč,
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

5064/99  
25

Pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněném  pro potřeby soc. bydlení,
podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

1)
Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 53  
L. H., Čujkovova 31

2)
Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 12
S. Z., Čujkovova 31

II.

o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, standard, 0+1, č. b. 19
S. B., Čujkovova 31  

Čujkovova 31, standard, 0+1, č. b. 9
V. L., Čujkovova 31

III.

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

Klegova 21, 1+1, standard, č. b. 29
K. A., Klegova 80

5065/99  
26

Skončení nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu, zaslání výzvy před podáním výpovědi, zajištění
přístřeší, uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

B. P., V. Košaře 
Mgr. R. P., V. Košaře 
P. R., Zlepšovatelů 
B. J., Čujkovova 
P. M., Horymírova 

2) JUDr. J. J.

JUDr. J. M., Výškovická  a J. L., Výškovická   
P. L., Výškovická 
G. J., P. Lumumby  a G. M., P. Lumumby 
B. J., Svornosti 

3) Y. D.

K. A., Rodimcevova 
G. M., Averinova  a G. L., Averinova 
H. N., Volgogradská 

II.

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

F. M., Pavlovova 

III.

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

V. P., Markova  a V. S., Markova 
M. M., Pavlovova

IV.

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

Ž. I., Vaňkova 
K. J., J. Škody 
P. H., Svornosti 

V.

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

místnost č. 10 - L. M., Horní 3  
místnost č. 12 - K. J., F. Formana 
místnost č. 20 - S. Z., Dr. Martínka

5066/99  
27

Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (1+3, standard) v objektu na ul. 29. dubna 259/33 v
Ostravě-Výškovicích na dobu určitou, dle důvodové zprávy

V. V., 29. dubna , Ostrava-Výškovice

5067/99  
28

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 6
H.J., Horní 3

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 36
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J. T., Starobělská 

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 39
R. M., Provaznická 

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 33
P. A., Čs. exilu , O.-Poruba

Jedličkova 8, 1+1, standard, č. b. 6
H. T., Plzeňská 

Svornosti 49, 1+2, standard, č. b. 2
F. M., Jičínská 

Jubilejní 62, 1+2, standard, č. b. 1
G. M., Neklanova 

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 47
R. L., V. Košaře 

Kotlářova 10, 2+kk, standard, č. b. 10
N. M., Provaznická 

Kotlářova 10, 1+3, standard, č. b. 9
V. J., Klimkovická 55, O.-Poruba

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

Č.uj.29, 0+2, standard, č. b. 95
Edisonova 31, 1+3, standard, č. b. 4
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 pro rekonstrukci za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Edisonova 21, 1+1, standard, č. b. 1
Š. Ž., Pavlovova 

Edisonova 21, 1+1, standard, č. b. 2
Š. J., B. Václavka 

Edisonova 21, 1+3, standard, č. b. 3
S. R., Adamusova  a S. M., Adamusova 

Edisonova 21, 1+2, standard, č. b. 5
Mgr. V. J., V. Košaře 

2) návrh na 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

Mgr. V. J., V. Košaře
rozhodla

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

5068/99  
29

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

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

F. Formana 53, 0+2, standard, č. b. 1
Ž. F., F. Formana , Ostrava-Dubina

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 2
Ing. P. R., B. Četyny , Ostrava-Bělský Les

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 77
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V. Ch., Čujkovova , Ostrava-Zábřeh

Jubilejní 44, 1+2, standard, č. b. 1
R. G. a B. G., Jubilejní , Ostrava-Hrabůvka

II.

o neuzavření smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 87
A. M., Čujkovova , Ostrava-Zábřeh
trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 87
A. M., Čujkovova , Ostrava-Zábřeh

5069/99  
30

Ukončení pronájmu části prostor v objektu bez čísla popisného na ul. Svornosti v Ostravě-
Zábřehu dohodou a zveřejnění záměru na pronájem části prostor

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení pronájmu části prostor o výměře 32,84 m2 v budově bez čísla popisného, která je součástí
pozemku p.č.st. 3202 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, zapsaného na listu vlastnictví 3152, na ulici Svornosti v
 Ostravě-Zábřehu, pronajatých za účelem provozování prodejny s občerstvením a cukrovinkami, nájemci
Dopravní podnik Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČ:
61974757, dohodou ke dni 30.06.2014, dle důvodové zprávy

II.
o zveřejnění záměru na pronájem části prostor sloužících k podnikání  v budově bez čísla popisného, která
je součástí pozemku p.č.st. 3202 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, zapsaného na listu vlastnictví 3152, na ulici
Svornosti v Ostravě-Zábřehu, o výměře 32,84 m2,  za účelem provozování prodejny s občerstvením a
cukrovinkami, s výší nájemného 582 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku nájemní smlouvy na pronájem části
prostor o výměře 2,16 m2, za účelem provozování sociálního zařízení pro řidiče MHD, s výší nájemného
220,94 Kč/m2/rok s nájemcem Dopravní podnik Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 61974757,  při zachování podmínek pronájmu sjednaných v nájemní
smlouvě č. 2/b/032/291/96 uzavřené dne 02.12.1996 ve znění dodatků, dle důvodové zprávy

5070/99  
31

Souhlas pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání na ul.Oráčova 1013/1a,
Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o udělení souhlasu s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 180,98 m2 v budově č. pop.
1013 na ul. Oráčova č.or. 1a v Ostravě-Hrabůvce, který je součástí pozemku parc. č. st. 904 v k.ú.
Hrabůvka, dle uzavřené smlouvy o převodu nájmu sloužícího k podnikání, a to z pana J. P., Francouzská
1005/6, 708 00  Ostrava-Poruba, IČ: 01220110 na pana A. K., Václava Jiříkovského 180/64, 700 30
 Ostrava-Dubina, IČ: 02414368

II.
o uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené  dne 24.04.2009  ve znění dodatků, s panem A.K., Václava
Jiříkovského 180/64, 700 30  Ostrava-Dubina, IČ: 02414368 na pronájem prostoru sloužícího podnikání o
výměře 180,98 m2 v budově č. pop. 1013 na ul. Oráčova č.or. 1a v Ostravě-Hrabůvce, dle důvodové
zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku nájemní smlouvy

5071/99  
32

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti  "Sequel team s.r.o.", IČ: 02344726  v pronajatém
prostoru sloužícím podnikání v bytovém  domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih č. p. 2060 na ul. Rodimcevova č. or. 22  v Ostravě-Zábřehu, který je
součástí pozemku parc. č. st. 2176 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to po dobu trvání nájemního vztahu k
předmětnému prostoru za podmínky, že k datu udělení souhlasu nebude evidována žádná pohledávka za
pronájem prostoru
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5072/99  
33

Souhlas pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání na ul. Rodimcevova 20,
O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o udělení souhlasu s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání o velikosti 97,25 m2 v bytovém
domě č.p. 2060 na ul. Rodimcevova č.or. 20 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st.
2176 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, dle uzavřené smlouvy o převodu nájmu, a to z pana Romana Honzáka, U
Haldy 236/16, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 88276465 na pana P. L., Nad Porubkou 141/11, Ostrava-Svinov, IČ:
64649644

II. o uzavření dodatku k nájemní smlouvě ve znění dodatku s panem P. L., Nad Porubkou 141/11, Ostrava-
Svinov, IČ: 64649644 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě č. p. 2060 na ul.
Rodimcevova č. or. 20 v Ostravě-Zábřehu s účinností od 01.06.2014 dle důvodové zprávy

5073/99  
34

Nájemné za pronájem prostor sloužících podnikání, garáží a garážových stání v bytových
domech

Rada městského obvodu

rozhodla

nezvýšit nájemné za pronájem prostor sloužících podnikání a dalších prostor, garáží a garážových stání,
které se nacházejí v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih v roce 2014 o průměrnou míru inflace za rok 2013, tj. o 1,4 %

5074/99  
35

Nájemné za pronájem bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

I. nezvýšit s účinností od 01.07.2014 nájemné za pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih o míru inflace za rok 2013, tj. o 1,4 %
- u nájemců s uzavřenou nájemní smlouvou na byty s dříve tzv. regulovaným nájemným ve výši 50,02
Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc pro byty standardní a ve výši 45,02 Kč/m2 podlahové plochy
bytu/měsíc pro byty se sníženou kvalitou
- u nájemců s uzavřenou nájemní smlouvou na smluvní nájemné

II. zvýšit s účinností od 01.07.2014 nájemné za pronájem bytů zvláštního určení ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih:
-  u nájemců se sazbou nájemného 26,46 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc o 10 % a procento
vyjadřující míru inflace za rok 2013, tj. celkem o 11,4 %
- u nájemců se sazbou nájemného 31,58 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc o míru inflace za rok 2013,
tj. o 1,4 %

III. o výši nájemného 32,02 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc u nově uzavíraných nájemních smluv pro
byty zvláštního určení s účinností od 01.07.2014  
dle důvodové zprávy

5075/99  
36

Výpověď pověřenému správci DaBF z mandátní smlouvy

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o podání výpovědi pověřenému správci DaBF Ing. P. M., IČ: 18111815  z mandátní smlouvy č. 13/b/032
/447/00 uzavřené na správu části obecního domovního a bytového fondu

II. o převodu bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih ze správy pověřeného správce Ing. P. M. do správy příspěvkové organizace Majetková správa
Ostrava-Jih, IČ: 66739331 s účinností od 01.12.2014

5076/99  
37

Převod pohledávek evidovaných u prodaných domů z Majetkové správy Ostrava-Jih na právní
odbor ÚMOb O.-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o převodu pohledávek evidovaných pověřeným správcem domovního a bytového fondu Majetkovou správou
Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Provaznická 1244/62, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ:
66739331  u prodaných domů na právní odbor Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih k datu 30.06.2014,
dle důvodové zprávy

5077/99  
38

Cena za mandátní činnost mandatáře a limit příspěvku na správu p.o. MSOJ pro rok 2014

Rada městského obvodu

rozhodla

nezvýšit cenu za mandátní činnost mandatáře ve výši 167,- Kč/spravovanou jednotku/měsíc vč. platné
sazby DPH a limit příspěvku na správu pro příspěvkovou organizaci Majetková správa Ostrava-Jih ve výši
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163,- Kč/spravovanou jednotku/měsíc v roce 2014 o míru inflace za rok 2013

5078/99  
39

Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě nájemní

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s prodloužením lhůty pro podání žádosti o změnu v užívání prostoru č. 2 sloužícího podnikání v bytovém
domě  č. p. 2458 na ul. Volgogradská č. or. 28,  Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku parc. č. st.
2864 v k.ú. Zábřeh nad Odrou  panu I.L., trvalý pobyt Petra Křičky 2698/25, Ostrava-Moravská Ostrava IČ:
46539361

5079/99  
40

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků s evidovanými dluhy vzniklými na nájmu prostor sloužících ponikání v bytových domech ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v hodnotě  pohledávky
nad 10000 Kč, včetně způsobu zajištění těchto pohledávek k 31.03.2014

5080/99  
41

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout 3 části parc.č. 71/70 ostatní plocha-zeleň o výměře 41 m2 (2x 2,75 x 5 m; 1x 2,5 x 5 m), v
k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeného Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání 3 ks parkovacích stání pro osobní automobil, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45 Kč/m2/rok, níže uvedeným žadatelům:

1. Z. K., bytem V. Jiříkovského , 700 30 Ostrava – Dubina
2. I. T., bytem V. Jiříkovského , 700 30 Ostrava – Dubina
3. A. N., bytem V. Jiříkovského , 700 30 Ostrava – Dubina

5081/99  
42

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 793/256 ostatní plocha-zeleň o výměře 20 m2 (5 m x 4 m), ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Šeříková, za účelem provozování sezónní restaurační předzahrádky, za cenu 290 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, Mgr. Š. T., IČ: 73885061, 742 74 Tichá ev.č. 26

5082/99  
43

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)pozemek parc.č.st. 951, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova, paní P. B.,
bytem Máchova 1669/41, 741 01 Nový Jičín a panu Martinovi Stárkovi, bytem Dr. Martínka 1142/19,
Ostrava-Hrabůvka;
2)pozemek parc.č.st. 1543, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Provaznická, panu M.
S., bytem Dr. Martínka , Ostrava-Hrabůvka;
3)½ pozemku parc.č.st. 2968/2, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, paní J. F., bytem Čujkovova , Ostrava-Zábřeh a paní Vladimíře Špankové, bytem Na Výspě
653/5, Ostrava-Výškovice;
4)pozemek parc.č.st. 2971/1, zast. pl. o výměře 243 m2, jednotka č. 6/258, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1659/38975, tzn. 10,34 m2, v k.ú Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, paní Z. K., bytem
Sologubova , Ostrava-Zábřeh; emek parc.č.st. 2973/1, zast. pl. o výměře 153, jednoka č. 6666/211,
spoluvlastnický podíl o velikosti 1708/25444, tzn. 10,27 m2, v k.ú Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, panu M. B., bytem Závodní , Ostrava-Hrabůvka;
6)pozemek parc.č.st. 2979/1, zast. pl. o výměře 245 m2, jednotka č. 2/73, spoluvlastnický podíl o velikosti
1644/39115, tzn. 10,30 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu P. K., bytem
Mitušova , Ostrava-Hrabůvka;
7)pozemku parc.č.st. 3712, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu P.
B., bytem A. Poledníka  Ostrava-Dubina;
8)pozemek parc.č.st. 3741, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu T.
T., bytem Výškovická , Ostrava-Zábřeh

5083/99  
44

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP

Rada městského obvodu

rozhodla

15



pronajmout část pozemku p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň o výměře 3 x 13 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, nám. SNP, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih,
panu V. P., IČ: 14578972, bytem Hulvácká, 70030 Ostrava - Zábřeh, za účelem provozování resturační
předzahrádky s ročním nájem ve výši 290,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5084/99  
45

Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 75/27 ostatní plocha-zeleň o výměře 12 m2, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy, za
účelem zřízení a užívání 1 parkovacího stání pro osobní automobil, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou, za cenu 45 Kč/m2/rok, panu M. V., bytem J. Matuška , 700 30 Ostrava - Dubina

5085/99  
46

Převedení práv a závazků k pozemkům v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

bere na vědomí

převod práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 245/08/Wyb. ze dne 9.4.2009 na
pozemky parc.č. 793/334 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2, parc.č. 793/335 ostatní plocha –
ostatní komunikace o výměře 976 m2 a parc.č. 793/336 ostatní plocha – zeleň o výměře 113 m2, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická, za účelem provozování čerpací stanice pohonných hmot, na dobu
neurčitou, uzavřené se společností BOHEMIA REALTY COMPANY s.r.o., IČ: 27655962, se sídlem Drnovská
1042/28, 160 00 Praha 6 – Ruzyně, na nástupnickou společnost PAP OIL, s.r.o., IČ: 27655962, se sídlem
Drnovská 1042/28, 160 00 Praha 6 – Ruzyně, z důvodu fúze sloučení společností a změny obchodní firmy s
účinností od 1.10.2013, dle důvodové zprávy

a
a souhlasí

s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě na základě výše uvedeného

5086/99  
47

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN v délce cca 13 bm na pozemek poz. parc. č. 433/3,
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ulice Oráčova ve vlastnictví statutárního města
Ostravy-svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemku poz. parc. č.
433/3 ostatní plocha,ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, za účelem umístění přípojky NN pod názvem
stavby „Ostrava 433/51 Šeligová, přípojka NNk“ v délce cca 13 bm pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.,  IČ
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/4, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve
zpevněné ploše  a za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše.

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

a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
rozhodla

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky NN – společností  ČEZ
Distribuce, a.s.,  IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/4 smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v rozsahu dle předloženého
návrhu s dobou platnosti do 30.5.2016, za podmínky, že povrchové úpravy budou řešeny v souladu s
požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS.

5087/99  
48

Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Nováčkova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Ostrava, Nováčkova, NNk“ na pozemek parc.č. 849/1 ostatní
plocha-jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Nováčkova, který je v majetku statutárního města
Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění podzemní elektrické přípojky NN
0,4 kV přes parc.č. 849/1 o výměře 38 bm  

a
doporučuje

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemek parc.č. 849/1
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ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Nováčkova, který je v majetku statutárního
města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby podzemní elektrické
přípojky NN 0,4 kV přes parc.č. 849/1 o výměře 38 bm v rámci akce „Ostrava, Nováčkova, NNk“, pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, zastoupenou na základě plné moci společnosti PROFIPROJEKT s.r.o., IČ: 27779319, se sídlem Collo
– louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, za úplatu:

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

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání  stavby „podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „podzemní elektrické přípojky NN 0,4
kV“

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu s
dobou platnosti do 31.3.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů budou řešeny v
souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

5088/99  
49

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

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uplatněním předkupního práva a nabytím vlastnického práva k budově garáže bez čp./če. na pozemku
parc.č. st. 2429 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví pana V. B., bytem Jana Maluchy , Ostrava-Dubina,
za podmínek dle předložené kupní smlouvy,
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k budově garáže
bez čp./če. na pozemku parc.č. st. 2429 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

5089/99  
50

Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pacht pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova x Rudná

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  o ukončení pronájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní
plocha, dráha  o celkové výměře 150 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, manželům A. a
N. M., bytem Jugoslávská , Ostrava – Zábřeh, a to  na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č.7/014
/403/12/Ulr,  uzavřené za účelem užívání zahrádky, dohodou dnem 31.5.2014

b)  zveřejnit záměr na pacht částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní
plocha, dráha  o výměře 150 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, za účelem užívání
zahrádky č. 39, na dobu neurčitou  s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za podmínky vydání předchozího
souhlasu rady města

5090/99  
51

Výpůjčka části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny

Rada městského obvodu

rozhodla

výpůjčit část pozemku parc.č. 121/1 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1 m2  (1 m x 1 m), za účelem
instalace a užívání nájezdové rampy pro invalidu u bytového domu č.pop. 930/2, ul. B. Četyny, k.ú. Dubina
u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, Ing. P. R., bytem B.Četyny , 700 30 Ostrava – Bělský Les

5091/99  
52

Výpůjčka hřiště na ulici Středoškolská, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit pozemek poz. parc. č. 642/4, ostatní plocha o výměře 9.055 m2 a část pozemku poz. parc. č.
623/113, ostatní plocha o výměře 2.187 m2 sdružení Městský fotbalový klub Ostrava, se sídlem Novoveská
63/34, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 26554208, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem
zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže, za podmínek dle důvodové zprávy.

5092/99  
53

Zveřejnění záměru na prodej části pozemku, k.ú. Hrabová, lokalita ul. J. Maluchy

Rada městského obvodu

nesouhlasí
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se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č. 34/16 ostatní plocha-manipulační plocha o výměře
620 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Hrabová,
ul. J. Maluchy, za účelem výstavby a následného komerčního pronájmu 7 parkovacích míst pro osobní
automobily, 6 řadových garáží a vnitřní komunikace

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k záměru prodeje části výše uvedeného
pozemku v k.ú. Hrabová, ul. J. Maluchy

5093/99  
54

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků - v k.ú. Zábřeh nad Odrou, k.ú. Výškovice u Ostravy a
k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí  pozemků za účelem provozování 8 ks čekáren – třímodulový prosklený
přístřešek s osvětlenými reklamními vitrínami, a to pozemků p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 6 m2 (Závoří - směr Hrabůvka), p.p.č. 100/10 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č.100/11
ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 6 m2 (Karpatská), p.p.č. 654/33 ostatní plocha, zeleň o výměře 6
m2 (Kotva -směr Výškovice) vše v k.ú Zábřeh nad Odrou, pozemku p.p.č. 762/1 ostatní plocha, silnice o
výměře 6 m2 (ul. 29. dubna) v k.ú. Výškovice u Ostravy a pozemků p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 12 m2 (Hotelový dům Hlubina -směr Dubina) o výměře 12 m2 (Hotelový dům
Hlubina-směr Hrabůvka) a o výměře 6 m2 ( Sámova -směr ÚMOb Ostrava - Jih) a p.p.č. 468/1 ostatní
plocha, silnice o výměře 12 m2 (poliklinika -směr Hrabůvka kostel) vše v k.ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města

5094/99  
55

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví:
1)pozemek parc.č.st. 1990/7, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul.
Kpt. Vajdy;
2)pozemek parc.č.st. 2456, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
3)½ pozemku parc.č.st. 2971/13, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova

5095/99  
56

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/79 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jižní,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih,  za účelem instalace závěsných lodžií o rozloze 3,5 x 1,5 m na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

5096/99  
57

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova - variantní návrh

Rada městského obvodu

projednala

žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 223/5 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k. ú. Hrabůvka, ul.
Edisonova

a
rozhodla

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

5097/99  
58

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10
m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. Plzeňská, ve vlastnictví statutárního  města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava - Jih,  za účelem provozování letní sezonní předzahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

5098/99  
59

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny - variantní
návrh

Rada městského obvodu
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projednala

žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou – ul. U Výtopny, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem vybudování garáže

a
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního  města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava - Jih,  za účelem výstavby garáže, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínky
vydání předchozího souhlasu rady města

5099/99  
60

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou – ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního  města Ostravy- svěřený Městskému obvodu
Ostrava - Jih,  za účelem využití jako restaurační předzahrádky, dle důvodové zprávy

5100/99  
61

Zveřejnění záměru na změnu smlouvy o nájmu na část pozemku p.p.č. 434/17 v k.ú. Hrabůvka,
ulice Oráčova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na změnu Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/04/Bie ze dne 13.5.2004 ve znění
pozdějších dodatků na pronájem části pozemku p.p.č. 434/17 v k.ú. Hrabůvka o výměře 150 m2, pronajaté
za účelem užívání jako venkovní posezení a přístup k nebytovým prostorám, na základě žádosti o předchozí
souhlas pronajímatele s převedením nájmu prostoru sloužícího k podnikání dle důvodové zprávy.

5101/99  
62

Žádost o prominutí nájemného za pronájem části pozemku p.p.č. 200/8 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

neprominout paní K. P., bytem Mládeže , Ostrava-Hrabůvka nájemné za rok 2013 za pronájem části
pozemku p.p.č. 200/8 v k.ú. Hrabůvka ve výši 1.815 Kč, kterou měla pronajatu  na základě nájemní
smlouvy č. 7/014/452/12/Vru ze dne 14.9.2012 za účelem zřízení a užívání zahrádky.

5102/99  
63

Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 435/1 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka – p.p.č. 435/1, ost. plocha, o výměře 52 m2,
za účelem zřízení parkovacích míst.
souhlasí

v souladu s čl. 6, odst. (3), písm. b) Statutu města Ostravy a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, se se
zveřejněním záměru na prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka –p.p.č. 435/1, ost. plocha, o výměře 52 m2
(vyznačenou v geometrickém plánu č. 1335-48/2014, ověřeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezký
kraj dne 31.3.2014, jako p.p.č. 435/19 ostatní plocha),
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru na prodej a doporučit zastupitelstvu
města zveřejnit záměr na prodej výše uvedené nemovitosti,

5103/99  
64

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit  záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6365 zastavěná plocha o výměře 16  m2  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita Při Hůře, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

5104/99  
65

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit  záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6030 zastavěná plocha o výměře 17  m2  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita Korýtko, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou
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5105/99  
66

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků a zařízení v městském obvodě, za účelem provozování
městské informatiky

Rada městského obvodu

rozhodla

1. zveřejnit  záměr na pronájem pozemků a zařízení, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to
 

a) pronájem pozemků o výměře 9 x 2 m2 za účelem umístění plakátovacích ploch:

v k.ú. Hrabůvka p.p.č. 311/33 ostatní plocha ostatní plocha, ul. Horní – naproti KB  
                      p.p.č. 311/33 ostatní plocha, ul. Horní – před pizzerií Fontána
v k.ú. Zábřeh nad Odrou p.p.č. 757/2 ostatní plocha, ul. Výškovická – OD Kaufland
                                   p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ul. Výškovická x Kotlářova
                                   p.p.č. 1431 ostatní plocha, ul. Jugoslávská  - u LIDLu
                                   p.p.č. 654/34 ostatní plocha,  ul. Čujkovova – u tržnice
                                   p.p.č. 654/28 ostatní plocha,  ul. Čujkovova – BUS zastávka Kotva (směr Kotva)
v k.ú. Výškovice u Ostravy p.p.č. 740/50 ostatní plocha, ul. 29. dubna
                                      p.p.č. 740/51 ostatní plocha, ul. Výškovická

b) pronájem pozemků o výměře 10 x 2 m2 za účelem umístění výlepových válců:
v k.ú. Zábřeh nad Odrou p.p.č. 654/44 ostatní plocha, nám. SNP (před poštou)
                                   p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ul. Výškovická – OC Kotva
                                   p.p.č. 995/12 ostatní plocha, ul. Výškovická – u býv. Delvity
v k.ú. Výškovice u Ostravy p.p.č. 793/281 ostatní plocha, ul. Výškovická x Břustkova (Albet)  
v k.ú. Dubina u Ostravy p.p.č. 71/135 ostatní plocha, ul. Horní  (u MÖBELIXu)
                                  p.p.č. 71/58 ostatní plocha, ul. Horní  (za MÖBELIXem)
                                  p.p.č. 101/38 ostatní plocha, ul. Horní  (před ČS spořitelnou)
                                  p.p.č. 71/88 ostatní plocha, ul. N. Frýda  x V. Jiříkovského
v k.ú. Hrabůvka p.p.č. 223/14 ostatní plocha, ul. Horní – před radnicí obvodu
                      p.p.č. 403/2 ostatní plocha, ul. Dr. Martínka x Horní  
                     
c)  pronájem pozemku o výměře 3 m2 za účelem umístění plakátovací stěny:
v k.ú. Hrabůvka p.p.č. 311/33 ostatní plocha, ul. Dr. Martínka – u polikliniky  

d) pronájem 2 ks výlepových válců ve vlastnictví obvodu:
v k.ú. Hrabůvka  p.p.č. 391/21 ostatní plocha, ul. Horní – areál Venuše

e) pronájem stěny o výměře 2 m2 za účelem umístění plakátovací plochy v podchodu:
v k.ú. Hrabůvka p.p.č. 468/1 ostatní plocha, ul. Dr. Martínka – kostel,

2. o podmínkách výběrového řízení na výše uvedený záměr pronájmu včetně návrhu nájemní smlouvy,

za podmínek dle důvodové zprávy, a za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města

5106/99  
67

Pacht částí pozemků p.p.č. 680/2 a p.p.č. 644/2   k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X
Rudná“

Rada městského obvodu

rozhodla

a) propachtovat části pozemků p.p.č. 680/2 ostatní plocha, dráha a p.p.č 644/2 ostatní plocha, dráha o
celkové výměře 116 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, v majetku statutárního města
Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih,  paní V. F., bytem Jugoslávská , Ostrava - Zábřeh, za
účelem užívání zahrádky č. 45 s ročním  pachtovným ve výši  11,- Kč/m2,  na dobu neurčitou s 6 měsíční
výpovědní lhůtou

b) nepropachtovat části pozemků p.p.č. 680/2 ostatní plocha, dráha a p.p.č 644/2 ostatní plocha, dráha o
celkové výměře 116 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, v majetku statutárního města
Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih,  panu J. W., bytem nám. Družby , Ostrava - Poruba, za
účelem užívání zahrádky č. 45

5107/99  
68

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem části pozemku p.p.č. 623/86 ostatní plocha, jiná plocha, oddělený dle GP č. 2971-59/2013 ze
dne 19.4.2013 a nově označený jako p.p.č. 623/149 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 112 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Uralská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu
Ostrava - Jih, do vlastnictví pana A. E. A., bytem Břenkova , Ostrava – Zábřeh, za cenu ve výši 112.000,-
Kč, tj. 1.000,- Kč/m2, za podmínky úhrady správního poplatku o vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí v zákonem stanovené výši  a nákladů spojených se zpracováním znaleckého posudku ve výši
2.000,- Kč a poměrnou část nákladů za vypracování geometrického plánu ve výši 2.823,- Kč
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a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout  o úplatném převodu dotčeného pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou

5108/99  
69

Odpisy pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

rozhodla

- o odepsání pohledávky po zemřelé pí. M. K.  ve výši 5 794,- Kč s příslušenstvím z titulu vyúčtování služeb
poskytovaných spolu s bydlením a ve výši 1 000,- Kč z titulu soudních nákladů,

- o odepsání pohledávky za J. M., ve výši 6 894,30 Kč s příslušenstvím z titulu škody na majetku a ve výši
2 420,- Kč z titulu soudních nákladů,

- o odepsání pohledávky za S. S. ve výši 378,- Kč z titulu škody na majetku a ve výši 300,- Kč z titulu
soudních nákladů,

- o odepsání pohledávky za J. P. ve výši 1 170,- Kč z titulu škody na majetku a ve výši 1 620,- Kč z titulu
soudních nákladů,

- o odepsání pohledávky za E. C. ve výši 1 648,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh
na služby a ve výši 1 300,- Kč z titulu soudních nákladů,

- o odepsání pohledávky za J. P. ve výši 1 227,50 Kč s příslušenstvím z titulu škody na majetku a ve výši
800,- Kč z titulu soudních nákladů,

- o odepsání pohledávky za J. R. ve výši 1 070,- Kč s příslušenstvím z titulu škody na majetku a ve výši 1
300,- Kč z titulu soudních nákladů,

- o odepsání pohledávky za M. T. a R. T. ve výši 1 296,- Kč s příslušenstvím z titulu nákladů na služby
spojených s  nájmem bytu a ve výši 500,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy.

5109/99  
70

Návrh termínů schůzí rad a zasedání zastupitelstva na II. pololetí 2014

Rada městského obvodu

schvaluje

temíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva městského obvodu  na II. pololetí roku 2014 takto:

schůze rady:

schůze dne       17.7.2014
schůze dne         7.8.2014
schůze dne       28.8.2014
schůze dne       11.9.2014
schůze dne       25.9.2014
schůze dne       9.10.2014
schůze dne     23.10.2014
schůze dne       6.11.2014
schůze dne     20.11.2014

zasedání zastupitelstva:

zasedání dne   18.9.2014

5110/99  
71P

Zrušení veřejné zakázky (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu
Ostrava-Jih v letech 2014 - 2015

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 20.14 na poskytnutí služeb "Čištění vpustí dešťové kanalizace v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2014 - 2015" z důvodů 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 20.14 vyplývající z usnesení
Termín: 22. 05. 2014

5111/99  
72P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a odd. B části II. Zásad) - Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském
obvodu Ostrava-Jih v letech 2014 - 2015

Rada městského obvodu
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rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 49.14 k poskytnutí služeb "Čištění
vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2014 - 2015“ dle § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a koncesní řízení..., ve znění pozdějších změn, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu

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

náhradníci členů:
1. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
2. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Renáta Moskalová, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 49.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo
Termín: 26. 06. 2014

5112/99  
73P

Oznámení  o podaných námitkách k veřejné zakázce  -„Údržba a realizace dopravního značení na
území SMO, Městského obvodu Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

bere na vědomí

námitky podané  uchazečem Kopečný - K+K, s.r.o se sídlem Ostrava - Koblov, Antošovická 391/100b,
PSČ 711 00, IČ 26847647  a rozhodnutí o nich.

5113/99  
74P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předp. a části III. Zásad) - Modernizace kina Luna, rekonstrukce vestibulu a přilehlých
prostor

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 34.14
„Modernizace kina Luna, rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 34.14
Termín: 23. 05. 2014

5114/99  
75P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a části III. Zásad) - Rekonstrukce byt. domů Jubil. kolonie v O.-Hrabůvce - VII.
etapa, domy Edisonova 17, 19

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 22.14 na provedení stavebních prací "Rekonstrukce bytových domů
Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, domy Edisonova 17, 19" 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. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
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3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 22.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2014

5115/99  
76P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a části III. Zásad) - Rekonstrukce dvorů ul. J. Maluchy, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 29.14 na provedení stavebních prací "Rekonstrukce dvorů ul. J.
Maluchy, Ostrava-Dubina" 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. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 29.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 26. 06. 2014

5116/99  
77P

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 33.14 na provedení stavebních prací "Úprava předprostoru kina
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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. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. arch. David Kotek, projektant, jednatel PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 33.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 26. 06. 2014

5117/99  
78P

Podmínky výzvy (§ 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ a  Zásad pro zadávání veřejných zakázek) -„GO
elektroinstalace ve společných prostorách domů Čujkovova 1737/32 a 1715/23, Ostrava-
Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 37.14 k provedení stavebních prací
„GO elektroinstalace ve společných prostorách domů Čujkovova 1737/32 a 1715/23, Ostrava-Zábřeh“ dle §
18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  a  Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro
uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci  členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

hodnotící komisi
členové:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 37.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 06. 2014
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5118/99  
79P

Podmínky výzvy (§ 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ a  Zásad pro zadávání veřejných zakázek)
-„Oprava opláštění a soklu v dřevěných chatkách 1,2 a výměna oken v chatkách 1,2,3,
rekreačního střediska Skalice-Kamenec, Frýdek-Místek“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 40.14 k provedení stavebních prací
„Oprava opláštění a soklu v dřevěných chatkách 1,2 a výměna oken v chatkách 1,2,3, rekreačního střediska
Skalice-Kamenec, Frýdek-Místek“  dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  a
 Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Alena Janulíková, odbor bytový a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci  členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytový a ostatního hospodářství

hodnotící komisi
členové:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3.  Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytový a ostatního hospodářství
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 40.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 06. 2014

5119/99  
80P

Podmínky výzvy (dodávka dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Dodávka čtyř nových motorových vozidel

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 41.14 k poskytnutí "Dodávky čtyř
nových motorových vozidel“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních
smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
2. Ing. David Valenta, odbor vnitřních věcí
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. David Valenta, odbor vnitřních věcí
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

náhradníci členů:
1. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
2. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí
3. František Dehner, místostarosta obvodu
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
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zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 41.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
Termín: 26. 06. 2014

5120/99  
81P

Podmínky výzvy (stav. práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd.h předpisů a odd. B části II. Zásad) - Výměna dělících příček a zřízení telefonů s
elektrozámkem vč. rozvodů v domech DPS Odborářská, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 46.14 k provedení stavebních prací
"Výměna dělících příček a zřízení telefonů s elektrozámkem včetně rozvodů v domech DPS Odborářská,
Ostrava-Hrabůvka“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Kurková, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 46.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 26. 06. 2014

5121/99  
82P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Oprava hydroizolace a dešťové kanalizace
objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 43.14 k provedení stavebních prací
" Oprava hydroizolace a dešťové kanalizace objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ dle § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad
pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů,
ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
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náhradníci členů:
1. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 43.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 26. 06. 2014

5122/99  
83P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Výměna oken, oprava hydroizolace dvou obvod.
stěn a výměna oplocení objektu Krasnoarmějců 26a, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 42.14 k provedení stavebních prací
"Výměna oken, oprava hydroizolace dvou obvodových stěn a výměna oplocení objektu Krasnoarmějců 26a,
Ostrava-Zábřeh“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 42.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 26. 06. 2014

5123/99  
84P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů a odd. B části II. Zásad) - Zateplení půdního prostoru vč. výměny
střešní krytiny na domech DPS Odborářská 72 - 74, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 35.14 k provedení stavebních prací
"Zateplení půdního prostoru včetně výměny střešní krytiny na domech DPS Odborářská 72 - 74, Ostrava-
Hrabůvka“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Kurková, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
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hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 35.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 26. 06. 2014

5124/99  
85P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
IV. čtvrtletí r. 2013 odboru vnitřních věcí a za I. čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o., odboru dopravy a
komunálních služeb a odboru investičního

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2013 odboru vnitřních věcí,
- za I. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2014 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2014 odboru dopravy a komunálních služeb,
- za I. čtvrtletí roku 2014 odboru investičního,
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

5125/99  
86P

Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3,
1020/5, Ostrava-Bělský Les

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 15.14 na provedení
stavebních prací  "Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les" a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947, za nabídkovou cenu:
Kč 9.071.218,00 bez DPH, a lhůtu realizace 40 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00
Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603, za nabídkovou cenu:
Kč 8.884.407,00 bez DPH, a lhůtu realizace 70 kalendářních dnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČ: 27776506, za nabídkovou cenu:
Kč 8.947.982,00 bez DPH, a lhůtu realizace  78 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 15.14
Termín: 31. 07. 2014
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Komplexní
zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les"
Termín: 13. 06. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Komplexní
zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les" a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 20. 06. 2014
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5126/99  
87P

Výběr nejvhodnější nabídky (vyhlášené dle  zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších
předpisů) -„Oprava výtluků v Městském obvodě O.- Jih“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 08.14 na provedení
stavebních prací „Oprava výtluků v Městském obvodě O.- Jih“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

Jaromír Mičulka Údržba vozovek  Ostrava - Nová Ves, Valašská 33/19, PSČ 709 00,  IČ 15495892 za
nabídkovou cenu 4 487 450 Kč bez DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o.  se sídlem České Budějovice - České
Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, oblastní závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Speciální
stavby, IČ 48035599  za nabídkovou cenu 4 494 059 Kč bez DPH

jako třetím v pořadí s uchazečem JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ
 719 00 , IČ 25855581  za nabídkovou cenu 4 944 330 Kč bez DPH
ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 08.14
 „Oprava výtluků v Městském obvodě O.- Jih“
Termín: 30. 04. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  „Oprava
výtluků v Městském obvodě O.- Jih“
Termín: 09. 05. 2014
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 08.14
Termín: 31. 05. 2014

5127/99  
88P

Výběr nejvhodnější nabídky (vyhlášené dle zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších
předpisů) - "Výměna oken, dveří a výkladců v 2.N.P. objektu P. Lumumby č.p. 2717 a 2444,
Ostrava - Zábřeh"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 21.14 na provedení
stavebních prací "Výměna oken, dveří a výkladců v 2.N.P. objektu P. Lumumby č.p. 2717 a 2444, Ostrava -
Zábřeh"  a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
Bohumínská stavební s.r.o. se sídlem  Bohumín - Starý Bohumín, Čs. armády 505, PSČ 735 81, IČ
29392918  za nabídkovou cenu 583 107,40 Kč bez DPH/realizace 12 dnů

jako druhým v pořadí s uchazečem AD-MAR STAVBY, s.r.o. se sídlem Bohumín - Pudlov, Ostravská 277,
PSČ 735 51, IČ 27797937  za nabídkovou cenu 578 465,39  Kč bez DPH/realizace 13 dnů.

jako třetím v pořadí s uchazečem  Window Holding a.s. se sídlem  Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 250 89 ,
IČ 28436024 za nabídkovou cenu 669 867,16 Kč bez DPH/realizace  8 dnů.
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 21.14  
"Výměna oken, dveří a výkladců v 2.N.P. objektu P. Lumumby č.p. 2717 a 2444, Ostrava - Zábřeh"
Termín: 27. 05. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  "Výměna
oken, dveří a výkladců v 2.N.P. objektu P. Lumumby č.p. 2717 a 2444, Ostrava - Zábřeh"
Termín: 05. 06. 2014
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 21.14
Termín: 30. 06. 2014

5128/99  
89P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - GO elektroinstalace v bytech a ve společných
prostorách domu Výškovická 151 a Výškovická 153, Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 28.14 na provedení
stavebních prací  "GO elektroinstalace v bytech a ve společných prostorách domu Výškovická 151 a
Výškovická 153, Ostrava-Jih" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Martin Kott, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín-Žilina, IČ: 71002251, za nabídkovou
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cenu:
Kč 5.805.268,40 bez DPH, a lhůtu realizace 59 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem TRIMR s.r.o., se sídlem Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava-
Hulváky, IČ: 14616238, za nabídkovou cenu:
Kč 6.374.730,27 bez DPH, a lhůtu realizace 89 kalendářních dnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ:
28618891, za nabídkovou cenu:
Kč 6.949.714,00 bez DPH, a lhůtu realizace  75 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 28.14
Termín: 31. 07. 2014
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "GO
elektroinstalace v bytech a ve společných prostorách domu Výškovická 151 a Výškovická 153, Ostrava-Jih"
Termín: 13. 06. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "GO
elektroinstalace v bytech a ve společných prostorách domu Výškovická 151 a Výškovická 153, Ostrava-Jih"
a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 20. 06. 2014

5129/99  
90P

Výzva (služby, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Zajištění vybraných činností při
vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v letech 2015 - 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 45.14 na poskytnutí služeb "Zajištění
vybraných činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v letech 2015 - 2017“ 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, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Michael Kutty, referát tiskového mluvčího
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. PaedDr. Ivona Klímová, členka rady obvodu
2. Ing. Radovan Horák, člen rady obvodu
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. Ing. Radovan Horák, člen rady obvodu
4. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
5. Mgr. Michael Kutty, referát tiskového mluvčího

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Mgr. Libuše Přikrylová, členka rady obvodu
4. PaedDr. Ivona Klímová, členka rady obvodu
5. Leona Charwotová, vedoucí oddělení organizačního
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 45.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2014

5130/99  
91P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a části III.
Zásad) - „Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu D, v objektu Mjr. Nováka 34,
Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 39.14 na provedení stavebních prací
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„Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu D, v objektu Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka “ dle
 ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  a části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

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

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. 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. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 39.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 08. 2014

5131/99  
92P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna oken na MŠ
Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 19.14 na provedení stavebních prací
"Výměna oken na MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části 3. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a koncesní řízení, v platném znění, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Lenka Fuchsová, zástupkyně řed. pro předškolní výchovu
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. Lenka Fuchsová, zástupkyně řed. pro předškolní výchovu
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
5. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
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zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 19.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 26. 06. 2014

5132/99  
93P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna oken v budově
na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, pavilon "C"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 38.14 na provedení stavebních prací "
Výměna oken v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, pavilon "C"“ 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 koncesní řízení, v platném znění, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

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

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. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 38.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2014

5133/99  
94P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna střešní krytiny
na ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 31.14 na provedení stavebních prací
"Výměna střešní krytiny na ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka“ 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 koncesní řízení, v platném znění, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Mgr. Libuše Přikrylová, členka rady obvodu, ředitelka ZŠ a MŠ Provaznická 64, příspěvkové organizace
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

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

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. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 31.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 26. 06. 2014

5134/99  
95P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna výkladců v
nebytových prostorách Domu služeb Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 18.14 na provedení stavebních prací
"Výměna výkladců v nebytových prostorách Domu služeb Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka“ 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 koncesní řízení, v platném
znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

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

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. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 18.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2014

5135/99  
96P

Výzva ZPŘ ( § 38 zákona č. 137/2006 Sb. ) „Oprava povrchu ul. Hulvácká;, Oprava povrchu ul.
Mjr. Nováka; Oprava povrchu Jubilejní; Oprava povrchu ul. Šeříkova; Oprava povrchu ul.
Kotlářova; Oprava povrchu ul. Letecká“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 32.14 "„Oprava povrchu ulice Hulvácká;, Oprava povrchu ulice Mjr.
Nováka; Oprava povrchu Jubilejní; Oprava povrchu ulice Šeříkova; Oprava povrchu ulice Kotlářova; Oprava
povrchu ulice Letecká“  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
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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 32.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 08. 2014

5136/99  
97P

Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-
Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 23.14 na provedení stavebních
prací Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina" dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, z důvodů uvedených v důvodové zprávě
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 23.14 vyplývající z usnesení
Termín: 23. 05. 2014

5137/99  
OR

Zápis z jednání kontrolního výboru.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zápis z jednání kontrolního výboru  ze dne 24. 4. 2014

5138/99  
99P

Oznámení o podaných námitkách uchazeče veřejné zakázky  vyhlášené dle zákona č. 137/2006
Sb., o VZ  - "Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

námitky, podané uchazečem BYSTROŇ Group a.s. se sídlem  Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702
00, IČ 27800466 do jeho vyloučení ze zadávacího řízení a rozhodnutí o tom, že jim je vyhověno
revokuje

usnesení č. 5036/98 ze dne 17.04.2014 do části vyloučení uchazeče BYSTROŇ Group a.s. se sídlem Ostrava
- Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00, IČ 27800466
a
do části o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 61.13 na provedení stavebních
prací "Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
PSK-Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Zlín, Zarámí 4077, PSČ 760 40, IČ 25309439  za nabídkovou
cenu 11 950 000 Kč bez DPH/realizace 150 pracovních dnů
jako druhým v pořadí s uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a. s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Kosmova
17/1126, PSČ 702 00, IČ 25357603  za nabídkovou cenu 12 230  666 Kč bez DPH/realizace 170 pracovních
dnů
jako třetím v pořadí s uchazečem  Ridera stavební a.s. se sídlem Ostrava – Poruba, Dělincká, PSČ 708 00,
IČ 45192464  za nabídkovou cenu 12 621 778 Kč bez DPH/realizace  129 pracovních dnů.
jmenuje

komisi pro posouzení  nabídek  a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
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náhradníci členů
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Pavel Nenička, člen zastupitelstva
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 61.13
 „Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko“
Termín: 25. 06. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Centrální
spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko“
Termín: 30. 06. 2014
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 61.13
Termín: 30. 07. 2014

5139/99  
100

Zmocnění odboru sociální péče k uzavírání smluv o výpůjčce jídlonosičů

Rada městského obvodu

rozhodla

svěřit působnost rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je výpůjčka jídlonosičů pro
potřeby výkonu pečovatelské služby, odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to s
účinností od 1. 6. 2014
zmocňuje

vedoucí odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Lenku Podolinskou k podpisu těchto
smluv o výpůjčce za městský obvod, a to s účinností od 1. 6. 2014
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Tiskové opravy

TO Revokace usnesení č. 3710/74 z jednání rady městského obvodu dne 23.05.2013 (tisková
oprava k usnesení rady č. 5010/98 ze dne 17.04.2014)

Rada městského obvodu

revokuje

své  usnesení č. 3710/74 ze dne 23.05.2013, týkající se umístění reklamních zařízení na objektech v rámci
realizace investičního záměru "Modernizace kina Luna"
rozhodla

I.
o pronájmu části stěnové plochy z čelní strany kina Luna v pravé horní polovině budovy č.popisné 2651
občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st. 3453 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, na ulici Výškovická 113 v Ostravě-Zábřehu za účelem umístění externě nasvětleného reklamního
nápisu s označením provozovny společnosti BILLA, spol. s r. o., se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u
Prahy, IČ: 00685976, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 40.000 Kč/rok
bez DPH o velikosti 840 x 3280 mm, za podmínky udělení předchozího souhlasu Rady města Ostravy

II.
o vypůjčce části stěnové plochy nad nově vybudovaným vchodem z boční strany ulice Kosmonautů na
budově č.popisné 2717 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st. 3564 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici Patrice Lumumby 1 v Ostravě-Zábřehu za účelem umístění
nasvětleného reklamního nápisu s označením provozovny společnosti BILLA, spol. s r. o., se sídlem
Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 00685976, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou o
velikosti 840 x 3280 mm, za podmínky udělení předchozího souhlasu Rady města Ostravy
žádá

Radu města Ostravy o udělení předchozího souhlasu:

s pronájmem části stěnové plochy z čelní strany kina Luna v pravé horní polovině budovy č.popisné 2651
občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st. 3453 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, na ulici Výškovická 113 v Ostravě-Zábřehu za účelem umístění externě nasvětleného reklamního
nápisu s označením provozovny společnosti BILLA, spol. s r. o., se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u
Prahy, IČ: 00685976, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s pronájmem ve výši 40.000
Kč/rok bez DPH o velikosti 840 x 3280 mm

a s vypůjčkou části stěnové plochy nad nově vybudovaným vchodem z boční strany ulice Kosmonautů na
budově č.popisné 2717 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st. 3564 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou,na ulici Patrice Lumumby 1 v Ostravě-Zábřehu za účelem umístění
nasvětleného reklamního nápisu s označením provozovny společnosti BILLA, spol. s r. o., se sídlem
Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 00685976, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou o
velikosti 840 x 3280 mm, dle důvodové zprávy

TO Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova - TO usn. č. 4996/98 ze dne
17.4.2014

Rada městského obvodu

vydává

souhlas s kácením 5 ks stromů na pozemku p.p.č. 485/28 ostatní plocha v k.ú.Hrabůvka,  ul. Klegova, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih  v rámci akce  „K GO JM Š
53.2.V-Š 53.3.OV ul. Klegova 2x DN 400“ pro investora - společnost Dalkia Česká republika, a.s.,  se
sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava,  702 00  Ostrava, IČ 45119410, za podmínky provedení
náhradní výsadby dle požadavků správce zeleně odboru dopravy a KS, dle důvodové zprávy

a
zmocňuje

provedením uvedeného kácení  společnost Dalkia Česká republika, a.s.,  se sídlem 28. října 3337/7,
Moravská Ostrava,  702 00  Ostrava, IČ 45119410
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