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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 100. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 9. 2. 2017 10:00

(usn. č. 4120/100 - usn. č. 4186/100)

Bc. Martin Bednář

Ing. Hana Tichánková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
VZ: RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 100. schůze Rady městského obvodu, ze dne 9. 2. 2017 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

4120/100 1.

Návrh rozpočtových opatření č. 5/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4121/100 2.

Odškodnění újmy na zdraví pana M. Z. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4122/100 3.

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2017 (RNDr.
František Staněk, Ph.D. místostarosta)

4123/100 4.

Pronájem bytů v bytovém domě na ul. Odborářská 70 a na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce (RNDr.
František Staněk, Ph.D. místostarosta)

4124/100 5.

Darování neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka)

4125/100 6.

Informace o pasportizaci chodníků na území městského obvodu Ostrava - Jih (Věra Válková, místostarostka)

4126/100 7.

Návrh na svěření stojanů na kola do správy městského obvodu (Věra Válková, místostarostka)

4127/100 8.

Svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv o nájmu hrobových míst a dohod o ukončení nájemních
vztahů (Věra Válková, místostarostka)

4128/100 10.

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Bc. František Dehner, místostarosta)

4129/100 11.

Souhlas s realizací projektu "Šablony pro MŠ" Mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové
organizace (Bc. František Dehner, místostarosta)

4130/100 12.

Předfinancování a spolufinancování projektů v rámci výzvy č. 47 "Infrastruktura základních škol (SVL)"
Základní škole Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci (Bc. František Dehner,
místostarosta)

4131/100 13.

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu Základní škola OstravaVýškovice, Srbská 2, příspěvková organizace (Bc. František Dehner, místostarosta)

4132/100 14.

Změna odpisového plánu na rok 2017 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

4133/100 15.

Změna hodnot movitého majetku předaného k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 3 ke zřizovací
listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
(Bc. František Dehner, místostarosta)

4134/100 16.

Žádost o poskytnutí finančního daru (Bc. František Dehner, místostarosta)

4135/100 17.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

4136/100 18.

Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, pronájem bytu vyčleněného pro potřeby soc. bydlení,
podnájem části bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4137/100 19.

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4138/100 20.

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

4139/100 21.

Převzetí odběrného místa dodávky elektřiny a dodávky plynu po skončení nájmu na objektu 29.dubna
259/33 O.-Výškovice (Markéta Langrová, člen rady)

4140/100 22.

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti DEMETU s.r.o. v bytovém domě na ul. Dr. Šavrdy 3021/9,
O.-Bělský Les (Markéta Langrová, člen rady)

4141/100 23.

Umístění parabolické antény pro provoz bezdrátové sítě internetu na střechu bytového domu Mňukova
3022/24, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

4142/100 24.

Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem prostor v budově na ul. Dr. Martínka 17, OstravaHrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

4143/100 25.

Zpětvzetí žádosti na pronájem prostor v objektu na ul. V Zálomu 1, O.-Zábřeh, spolku "SLUJ, o.s." (Markéta
Langrová, člen rady)

4144/100 26.

Informace k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4145/100 27.

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce - části pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. V.
Jiřikovského x Kaminského (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4146/100 28.

Neuplatnění inflace u určených nájmů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4147/100 29.

Prodej pozemku a zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4148/100 30.

Pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4149/100 31.

Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4150/100 32.

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (1) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4151/100 33.

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (2) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4152/100 34.

Snížení nájemného v parkovacím objektu PO 42 na ul. Bedřicha Václavka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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4153/100 35.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jižní
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4154/100 36.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Svazácká (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4155/100 37.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. U Studia (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4156/100 38.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na části
pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Odře (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4157/100 39.

Stanovisko k prodeji nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4158/100 40.

Stanovisko ke směně nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4159/100 41.

Záměr na prodej podílu na pozemku pod bytovým domem Lužická 497/5, 498/7, 499/9, 500/11, k.ú.
Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4160/100 42.

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4161/100 43.

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4162/100 44.

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4163/100 45.

Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odoru, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4164/100 46.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4165/100 47.

Žádost o svěření pozemků v lokalitě k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4166/100 48.

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 71. schůze rady, konané dne 10. 6. 2016
do 88. schůze rady, konané dne 27. 10. 2016 (Bc. Martin Bednář, starosta)

4167/100 49.

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k 31. 12. 2016 (Bc. Martin Bednář,
starosta)

4168/100 50P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště na ul. Krasnoarmejců" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
4169/100 51P. Předběžné oznámení dle § 34 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej. zakázek - Výměna stávaj. měřidel
tepla (kalorimetrů), indikátorů vytápění a stávaj. vodoměrů teplé a SV za nová rádiová měřidla a poskytnutí
odečít. a rozúčt. služeb v BD O.-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
4170/100 52P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na „Parkoviště ul. Kaminského a ul. Žižkovská“ VZ 110.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)
4171/100 53P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Krylovova a Čujkovova" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
4172/100 54P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Lužická, ul. Výškovická a ul. 29. dubna" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)
4173/100 55P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště Volgogradská" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
4174/100 56P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště Za Školou a Horymírova" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
4175/100 57P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace "Vybudování parkovacích míst ul. Šeříková a ul. Jičínská" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)
4176/100 58P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) VZ 122.16 "Dodávka 1
kusu víceúčelového zametacího stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb
s nástavbami" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
4177/100 59P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - "Modernizace vybavení
pro třídění odpadu v městském obvodu Ostrava-Jih“ VZ 147.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
4178/100 60P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - „Dodávka kancelářského a sedacího
nábytku v roce 2017“ VZ 05.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
4179/100 61P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení) - Dodávka vozidla na
oddělený sběr a svoz odpadů včetně kontejnerů (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
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4180/100 62.

Pronájem nebytových prostor na ul. Vlasty Vlasákové 966/2, O.-Bělský Les (Markéta Langrová, člen rady)

4181/100 63P. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/034/011/2014 na částečné přepracování projektové dokumentace pro
akci "Tržnice Ostrava-Jih, nám. SNP, Čujkovova ulice, Ostrava-Zábřeh". (Bc. František Dehner,
místostarosta)
4182/100 64.

Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby (Bc. Martin Bednář, starosta)

4183/100 65.

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4184/100 66.

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu) (Markéta Langrová, člen rady)

4185/100 67P. Jmenování vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Petr
Mentlík, tajemník úřadu)
4186/100 OR

Odvolání a jmenování členů komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku (Ing.
Rostislav Hřivňák, člen rady)

staženo

Organizační řád a systemizace pracovních míst od 1. 2. 2017 (Věra Válková, místostarostka)

9.
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4120/100
1

Návrh rozpočtových opatření č. 5/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
A/ změnu závazných ukazatelů p.o. dle bodu 4 důvodové zprávy
B/ rozpočtové opatření, kterým se
1)
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 57 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137 o 32 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5137 o 25 tis. Kč
2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 171 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5139 o 1 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5169 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5171 o 150 tis. Kč
3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5213 o 20 tis. Kč
4)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5169 o 999 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG bod 4 důvodové zprávy o 999 tis. Kč
5)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 766 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2333, pol. 6121, ORG 1165 o 766 tis. Kč
6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 8 700 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1136 o 8 700 tis. Kč
7)
- zvyšuje financování na pol. 8115
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8,
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8,
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8,
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8,
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8,

o
§
§
§
§
§

1 260
2141,
3113,
3113,
3429,
3429,

tis. Kč
pol. 6121,
pol. 6121,
pol. 6121,
pol. 6121,
pol. 6121,

ORG
ORG
ORG
ORG
ORG

1131
1169
1170
1163
1175

o
o
o
o
o

500
187
191
228
154

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

9)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1176 o 20 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1161 o 20 tis. Kč
souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se
8)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 5 850 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1146 o 5 850 tis. Kč
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu ke schválení
4121/100
2

Odškodnění újmy na zdraví pana M. Z.
Rada městského obvodu
rozhodla
nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozeného pana M. Z.

4122/100
3

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok
2017
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2017 dle
příloh předloženého materiálu
souhlasí
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s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih
rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2017 dle
příloh předloženého materiálu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih
souhlasit s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
4123/100
4

Pronájem bytů v bytovém domě na ul. Odborářská 70 a na ul. Odborářská 74 v OstravěHrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů v bytovém domě na ul. Odborářská 70 a na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce na dobu
určitou dle důvodové zprávy
Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 14
A. D., bytem Ostrava-Dubina, J. Maluchy 11
Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 11
S. Š., trv. bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní 3, fakt. bytem DMH, Výškovická 122, Ostrava-Zábřeh

4124/100
5

Darování neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
souhlasí
s darováním neupotřebitelného majetku v celkové hodnotě 154 116,80 Kč Statutárnímu městu Ostrava,
městskému obvodu Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava-Stará Bělá IČ: 00845451
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit darování neupotřebitelného majetku.

4125/100
6

Informace o pasportizaci chodníků na území městského obvodu Ostrava - Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
informaci o zpracování pasportizace chodníků městského obvodu Ostrava – Jih a dalším postupu při
přípravách oprav či rekonstrukcí komunikací pro pěší, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

4126/100
7

Návrh na svěření stojanů na kola do správy městského obvodu
Rada městského obvodu
souhlasí
se svěřením 19 ks stojanů na kola umístěných v lokalitách: Broadway, pozemek p.č. 1800/9, k.ú. Hrabůvka
(3 ks); Poliklinika, pozemek parc. č. 654/45, k.ú. Zábřeh nad Odrou (3 ks); ul. Lumírova, pozemek parc. č.
793/284, k.ú. Výškovice u Ostravy (3 ks); nám. SNP, pozemek parc. č. 654/43, k.ú. Zábřeh nad Odrou (3
ks); ul. A. Poledníka, pozemek parc. č. 101/38, k.ú. Dubina u Ostravy (3 ks); ul. Kašparova, pozemek parc.
č. 793/284, k. ú. Výškovice u Ostravy (3 ks); kino Luna, pozemek parc. č. st. 3453, k. ú. Zábřeh nad Odrou
(1 ks), městskému obvodu Ostrava - Jih, dle předloženého materiálu

4127/100
8

Svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv o nájmu hrobových míst a dohod o ukončení
nájemních vztahů
Rada městského obvodu
svěřuje
vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih a v době jeho nepřítomnosti jeho
zástupci rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na hrobová místa a dohod o ukončení nájemních vztahů na
veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, ulice U Studia, a to v souladu s čl. 7, bod 9, písm. u), Obecně
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. §
102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od
09.02.2017
zmocňuje
vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih k podpisu nájemních smluv na hrobová
místa a dohod o ukončení nájemních vztahů na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, ulice U Studia, v
době jeho nepřítomnosti zmocňuje k podpisu nájemních smluv na hrobová místa a dohod o ukončení smluv
o nájmu hrobového místa zástupce vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá
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vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih povinnost pololetně předkládat Radě
městského obvodu Ostrava-Jih přehled uzavřených smluv o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti
v Ostravě-Zábřehu, ulice U Studia
4128/100
10

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření
Rada městského obvodu
rozhodla
o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les,
B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 92 676,00, dle důvodové zprávy

4129/100
11

Souhlas s realizací projektu "Šablony pro MŠ"
příspěvkové organizace

Mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1,

Rada městského obvodu
souhlasí
s realizací projektu "Šablony pro MŠ"
Mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové
organizace, v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 v Operačním programu Výzkum, vývoj,
vzdělávání, Šablony "Chůvy v MŠ"
4130/100
12

Předfinancování a spolufinancování projektů v rámci výzvy č. 47 "Infrastruktura základních
škol (SVL)" Základní škole Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci
Rada městského obvodu
rozhodla
požádat radu města o schválení předfinancování projektů v rámci výzvy č. 47 "Infrastruktura základních škol
(SVL)" v částce Kč 7 794 000,-- a spolufinancování projektů v částce Kč 433 000,--

4131/100
13

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu Základní škola
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství
a kultuře", v části sedmé , čl.1, bodu 1. pro Základní školu Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkovou
organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb v rámci
zajištění školy v přírodě pro žáky základní školy v předpokládané výši Kč 500 000,00 bez DPH dle důvodové
zprávy
ukládá
řediteli příspěvkové organizace jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

4132/100
14

Změna odpisového plánu na rok 2017 příspěvkových organizací,
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

jejichž zřizovatelem je

Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2017
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci
- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizaci
- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy
4133/100
15

Změna hodnot movitého majetku předaného k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 3
ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
hodnoty
movitého majetku předaného k hospodaření vyčíslené ke dni 31.12.2016 níže uvedeným
příspěvkovým organizacím ve školství a kultuře, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih
souhlasí
se změnou přílohy č. 3 a jejího úplného znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a
kultuře, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih k níže uvedeným
příspěvkovým organizacím, k 31.12.2016:
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
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Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací
listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře výše uvedených příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy.
4134/100
16

Žádost o poskytnutí finančního daru
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s poskytnutím finančního daru organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Kostelní náměstí 3172/1,
702 00 Ostrava, IČ 48804517 ve výši 5 tis. Kč na zajištění plesu

4135/100
17

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy
o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Závodní 49B, 0+1, standard, č. b. 5
P. P., Horní 3
Abramovova 20, 1+1, standard, č. b. 2
J. A., Štramberská 8, O.-Vítkovice
Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 8
Bc. K. J. Olšina dolní 661, Kobeřice
Zlepšovatelů 54, 1+2, standard, č. b. 5
P. E., Aviatiků 30
Břenkova 7, 1+3, standard, č. b. 33
P. O., Čujkovova 31
Edisonova 21, 1+3, standard, č. b. 4
P. J., Na Široké 31, O.-Mor. Ostrava
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
P. O., Čujkovova 31, č. b. 12
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

4136/100
18

Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, pronájem bytu vyčleněného pro potřeby soc.
bydlení, podnájem části bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
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o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy
J. M., (trvale bytem Jirská 585/26, O.-Přívoz), Horymírova 3063/123, č. b. 9
F. M., Jedličkova 1357/8, č. b. 1
D. L., Odborářská 678/74, č. b. 31
B. J., V. Košaře 124/5, č. b. 42
K. J., Velflíkova 287/12, č. b. 4
Ing. S. J., V. Vlasákové 966/2, č. b. 19
N. M., Čujkovova 1737/32, č. b. 88
II.
1) o pronájmu bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
F. Formana 271/47, 0+2, standard, č. b. 8
S. D., F. Formana 271/47
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
S. D., F. Formana 271/47, č. b. 24
III.
o pronájmu bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti
smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b. 17
V. L., Čujkovova 1719/31
Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b. 4
V. A., Čujkovova 1719/31
IV.
o udělení souhlasu k podnájmu části bytu na dobu určitou - 12 měsíců, s účinností od 01.03.2017 do
28.02.2018, dle důvodové zprávy
Zlepšovatelů 553/8, 1+2, standard, č. b. 3
Mgr. M. Š., Zlepšovatelů 553/8, Ostrava-Hrabůvka
4137/100
19

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Václava Jiřikovského 168/29, 1+2, standard, č. b. 7
A. M., Václava Jiřikovského 168/29, Ostrava-Dubina, zastoupena zmocněncem p. P. M., bytem Františka
Formana 280/32, Ostrava-Dubina, na základě Plné moci ze dne 17.01.2017

4138/100
20

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Patrice Lumumby 2162/19, 1+2, standard, č. b. 4
Bc. S. M., Patrice Lumumby 2162/19, Ostrava-Zábřeh

4139/100
21

Převzetí odběrného místa dodávky elektřiny a dodávky plynu po skončení nájmu na objektu
29.dubna 259/33 O.-Výškovice
Rada městského obvodu
a souhlasí
I. s převzetím odběrného místa dodávky elektrické energie pro nebytový prostor v objektu na ulici 29.dubna
259/33, Ostrava - Výškovice, parcelní č.st. 1031- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3936 m2 v
katastrálním území Výškovice u Ostravy na základě ukončení nájmu a odhlášení odběrného místa nájemcem
ke dni 30.12.2016, a jeho přihlášení k odběrným místům dodávky elektrické energie v rámci "Smlouvy o
sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi" č. 272/2016/OBH, ze dne 7.11.2016,
uzavřené mezi SMO, městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka a společností One
Energy & One Mobile a.s.,Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, IČ 01879880.
II. s převzetím odběrného místa dodávky plynu pro nebytový prostor v objektu na ulici 29.dubna 259/33,
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Ostrava - Výškovice, parcelní č.st. 1031- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3936 m2 v katastrálním
území Výškovice u Ostravy na základě ukončení nájmu a odhlášení odběrného místa nájemcem ke dni
30.12.2016, a jeho přihlášení k odběrným místům dodávky plynu v rámci "Smlouvy o sdružených službách
dodávky zemního plynu zákazníkovi" č. LW_2016102162_MO, ze dne 30.11.2016, uzavřené mezi SMO,
městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka a společností Enwox Energy s.r.o.,
Denisova 639/2, Moravská Ostrava, IČ 02639564 dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu, Bc. Martina Bednáře, k podpisu přihlášovacích (změnových) formulářů pro
odběrné místo dodávky elektrické energie a plynu.
4140/100
22

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti DEMETU s.r.o. v bytovém domě na ul. Dr. Šavrdy
3021/9, O.-Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby DEMETU s.r.o., IČ: 02190231, jejíž jednatelkou je paní
Kateřina Macíková (nar. 27.12.1974), v bytové jednotce č. 6 v bytovém domě č. p. 3021, který je součástí
pozemku parc. č. 309 v k.ú. Dubina u Ostravy, na ul. Dr. Šavrdy č. o. 9, Ostrava-Bělský Les, jejímž
výlučným nájemcem je p. D. N..
Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla společnosti, a to po dobu trvání nájemního vztahu pana D.
N. k dané bytové jednotce a za podmínky, že předmět podnikání nebude provozován v místě sídla
společnosti.

4141/100
23

Umístění parabolické antény pro provoz bezdrátové sítě internetu na střechu bytového domu
Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu k umístění parabolické antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě
internetu na stávající stožár STA umístěný na střeše bytového domu s č. pop. 3022, na ul. Mňukova č. or. 24
v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st 4760, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem
poskytnutí internetových služeb nájemcům předmětného domu na dobu určitou 5 let za výši úhrady za
umístění zařízení 300,00 Kč/měsíc bez DPH dle důvodové zprávy.

4142/100
24

Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem prostor v budově na ul. Dr. Martínka 17,
Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 8/032/010/12 ze dne 02.01.2012, ve znění dodatku, uzavřené
s nájemcem Lenkou Kretkovou, se sídlem Horní 1478/86, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 63335565, na
pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 46 m2, s účelem užívání jako prodejna rybářských potřeb,
v objektu č. p. 1611, umístěném na pozemku parc. č. st. 1576, v k.ú. Hrabůvka, na ul. Dr. Martínka č. o.
17, Ostrava-Hrabůvka, a to z důvodu úpravy celkové pronajaté plochy z výměry 46 m2 na výměru 44,22
m2, dle důvodové zprávy.

4143/100
25

Zpětvzetí žádosti na pronájem prostor v objektu na ul. V Zálomu 1, O.-Zábřeh, spolku "SLUJ,
o.s."
Rada městského obvodu
bere na vědomí
odstoupení od žádosti na pronájem prostor o celkové výměře 164,55 m2 v pavilonu ŠM-1 v I. a II.
nadzemním podlaží a v pavilonu K2Z-A ve II. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 2948 objekt občanské vybavenosti, který je
součástí pozemku parc. č. st. 4591, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. V Zálomu č. or.
1, Ostrava-Zábřeh, spolku "SLUJ, o.s.", IČ: 02703009, se sídlem Václava Jiřikovského 145/40, OstravaDubina, dle důvodové zprávy.

4144/100
26

Informace k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova
Rada městského obvodu
bere na vědomí
informace k pozemkům ve vlastnictví třetích osob v lokalitě ul. Zimmlerova v k.ú. Zábřeh nad Odrou

4145/100
27

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce - části pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul.
V. Jiřikovského x Kaminského
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít s Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 17/014/356/15/Dzi ze dne 14.12.2015, kterým se
prodlužuje doba výpůjčky do 31.12.2017, ve znění přílohy tohoto materiálu
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4146/100
28

Neuplatnění inflace u určených nájmů
Rada městského obvodu
rozhodla
neuplatnit v roce 2017 inflaci u nájemních smluv na pronájem pozemků, kde výše nájemného nepřesáhne
30.000 Kč ročně bez DPH
zmocňuje
Mgr. Andreu Miškaříkovou, vedoucí odboru majetkového, k podpisu výměrů se stanovením nájemného pro
příslušný rok

4147/100
29

Prodej pozemku a zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Kotlářova
Rada městského obvodu
rozhodla
zřídit věcného břemeno – služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního města Ostravy jako vlastníka
sítě veřejného osvětlení spočívající v právu mít umístěno, provozovat a opravovat síť veřejného osvětlení v
části pozemku p.p.č. 783/73 ostatní plocha, zeleň, dle geometrického plánu 3085-110/2014 oddělenou a
nově označenou jako p.p.č. 783/75 ostatní plocha, zeleň o výměře 1253 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 3313-4/2016 na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100,Kč + zákonná sazba DPH za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne o prodeji pozemku v
k.ú. Zábřeh nad Odrou společnosti GYNET AH spol. s r.o., IČ: 25876457, se sídlem Antošovická 226/345,
Koblov, 711 00 Ostrava
a
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat část pozemku p.p.č. 783/73 ostatní plocha, zeleň, dle
geometrického plánu 3085-110/2014 oddělenou a nově označenou jako p.p.č. 783/75 ostatní plocha, zeleň o
výměře 1253 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením
městskému obvodu Ostrava - Jih, do vlastnictví společnosti GYNET AH spol. s r.o., IČ: 25876457, se sídlem
Antošovická 226/345, Koblov, 711 00 Ostrava, za kupní cenu ve výši 1 150,- Kč/m2 + zákonná sazba DPH,
za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.300,- Kč + zákonná
sazba DPH a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o
zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

4148/100
30

Pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby přístupového chodníku o výměře 5 m2 na části pozemku p.p.č. 1070 ostatní plocha,
ostatní komunikace a stavby příjezdu o výměře 42,5 m2 na části pozemku 1079/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
pronajmout části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního města
Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih, a to
- část p.p.č. 1070 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 za účelem umístění a užívání
přístupového chodníku
- část p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42,5 m2 za účelem umístění a užívání
příjezdu,
panu M. F., bytem Hlavní 1343, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí, s ročním nájemným ve výši 100,Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu, smlouvu o právu
provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4149/100
31

Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
1) pronajmout parkovací stání č. 05 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku 199 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les,
panu L. M., bytem B. Václavka 1019/3, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
2) pronajmout parkovací stání č. 60/2 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 199 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský
Les, panu L. J., bytem B. Václavka 1019/3, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
a uzavřít nájemní smlouvy ve znění vzorové nájemní smlouvy schválené radou městského obvodu dne
3.12.2015, usnesením č. 1806/48 dle důvodové zprávy
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4150/100
32

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (1)
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemek p.č. st. 6299 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 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 zahradní chatkou manželům D. B. a D. B., bytem Zimmlerova 2894/49,
Ostrava - Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 187 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

4151/100
33

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (2)
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemek p.č. st. 6295 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Při Hůře", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou paní I. P., bytem Františka Formana 243/43, Ostrava Dubina, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 143 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

4152/100
34

Snížení nájemného v parkovacím objektu PO 42 na ul. Bedřicha Václavka
Rada městského obvodu
rozhodla
snížit s účinností od 1.3.2017 nájemné z částky 800 Kč měsíčně včetně DPH na částku 690 Kč měsíčně
včetně DPH za pronájem parkovacího stání č. 14 pro osobní motorové vozidlo v parkovacím objektu PO 42
na ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les (stavba bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č.
177 v k.ú. Dubina u Ostravy), nájemci Vítězslavu Přecechtělovi, bytem B. Václavka 991/12, Ostrava-Bělský
Les a uzavřít do 24.2.2017 dodatek k nájemní smlouvě ve znění vzorového dodatku, schváleného radou
městského obvodu dne 29.9.2016 usnesením č. 3405/85 za podmínky, že nájemce nebude ke dni podpisu
dodatku dlužníkem na nájemném za pronájem parkovacího stání

4153/100
35

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Jižní
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby - instalace dvou řad zavěšených předsazených lodžií o výměře 2 x 1,5 m x 3,6 m k
bytovému domu č.p. 2193 stojícímu na pozemku st.p.č. 3339, umísťovaných nad povrchem částí pozemku
p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jižní, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
uzavřít se Společenstvím vlastníků pro dům Jižní 2193/26, IČ 28565045, se sídlem Jižní 2193/26, Zábřeh,
PSČ 700 30 Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4154/100
36

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svazácká
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby čtyř zavěšených předsazených lodžií o výměře 3,6 m x 1,5 m k bytovému domu č.p.
2183 stojícímu na pozemku st.p.č. 3338, umísťovaných nad povrchem části pozemku p.p.č. 1237/12 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
uzavřít se Společenstvím vlastníků pro dům Svazácká 2183/44, IČ 27857981, se sídlem Ostrava - Zábřeh,
ul. Svazácká 2183/44, PSČ 70030, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4155/100
37

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním přeložky zemního kabelového vedení VNk pod názvem stavby „Ostrava, U
Studia přeložka VNk SIKO“ v předpokládané celkové délce cca 92 bm pod povrchem částí pozemků p.p.č.
715/3 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 715/4 ostatní plocha, manipulační plocha, p.p.č. 715/5 ostatní plocha,
jiná plocha a p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
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o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 715/3 ostatní
plocha, silnice, p.p.č. 715/4 ostatní plocha, manipulační plocha, p.p.č. 715/5 ostatní plocha, jiná plocha a
p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního kabelového
vedení VNk pod názvem stavby „Ostrava, U Studia přeložka VNk SIKO“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH
za každý i započatý bm zemního kabelového vedení VNk.
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení VNk v částech dotčených
pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 28.2.2019 uzavřít s vlastníkem stavby - společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění
přílohy tohoto materiálu
4156/100
38

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Odře
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV pod názvem stavby
„Ostrava - Výškovice, Nevídal, přip. NNk“ v předpokládané délce 8 bm na části pozemku parc.č. 624/2
ostatní plocha, silnice v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 624/2 ostatní
plocha, silnice v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 KV pod
názvem stavby „Ostrava - Výškovice, Nevídal, přip. NNk“ v předpokládané délce 8 bm, ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, za úplatu 500 Kč/bm + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm stavby podzemní kabelové
přípojky NN 0,4 KV
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 KV
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však 31.1.2019 uzavřít s vlastníkem stavby podzemní kabelové
přípojky NN 0,4 KV - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti,
smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4157/100
39

Stanovisko k prodeji nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků
Rada městského obvodu
rozhodla
vydat souhlasné stanovisko k prodeji pozemků p.p.č. 9/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 318 m2 a
st.p.č. 4556 zastavěná a nádvoří o výměře 66 m2, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, vše ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih společnosti REV servis ZZ s. r. o.,
IČ: 27774392, se sídlem Hlavní třída 843/54, Poruba, 708 00 Ostrava

4158/100
40

Stanovisko ke směně nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská
Rada městského obvodu
rozhodla
vydat souhlasné stanovisko ke směně pozemků
- p.p.č. 526/51 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2
- p.p.č. 526/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2
- p.p.č. 526/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2
- p.p.č. 526/57 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2
- p.p.č. 526/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2
- p.p.č. 526/64 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 106 m2, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy za pozemky
- p.p.č. 553/82 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 100 m2
- p.p.č. 553/83 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2
- p.p.č. 553/84 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2, vše v k.ú. Zábřeh-VŽ ve vlastnictví
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČ: 25911368, se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava
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4159/100
41

Záměr na prodej podílu na pozemku pod bytovým domem Lužická 497/5, 498/7, 499/9,
500/11, k.ú. Výškovice u Ostravy
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat podíl o velikosti 7714/304180 na zastavěných
pozemcích parc.č. 793/39 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 488 m2 a parc.č. 793/42 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 243 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se
svěřenou správou městskému obvodu Ostrava-Jih

4160/100
42

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout část pozemku parc.č. 73/49 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 5 m2 v k.ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem užívání části pozemku pod stávajícím schodištěm do budovy občanské vybavenosti, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

4161/100
43

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou:
1) pozemek p.č.st. 1990/27, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
2) pozemek p.č.st. 2460, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3) pozemek p.č.st. 3586, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4) pozemek p.č.st. 3635, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
5) pozemek p.č.st. 3685, zast. pl. o výměře 35 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
6) ½ pozemek p.č.st. 2967/10, zast. pl. o výměře 9,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita RudnáPavlovova
7) část pozemku p.č.st. 2969/1, zast. pl. o výměře 9,86 m2 (celková výměra 238 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1627/39264 příslušejícího k jednotce 8/296 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
8) část pozemku p.č.st. 2969/1, zast. pl. o výměře 10,24 m2 (celková výměra 238 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/39264 příslušejícího k jednotce 8/299 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova

4162/100
44

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem pozemku p.č. st. 6058 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou.

4163/100
45

Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odoru, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 757/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
125 m2 a části pozemku p.p.č. 757/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 34 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem umístění a provozování samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot a umístění vjezdu

4164/100
46

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č.
612/80 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení podzemní kabelové přípojky NN 0,4
kV a dvou kusů přípojkových skříní, v celkové délce 64,4 bm ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 34.500 Kč +
zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
umístění, užívání a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV a dvou kusů přípojkových skříní, a
to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 3265-160/2015.
rozhodla
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uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu
4165/100
47

Žádost o svěření pozemků v lokalitě k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
žádá
Zastupitelstvo města Ostravy o svěření pozemků p.p.č. 270/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
8670 m², p.p.č. 318/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 257 m², p.p.č. 318/7 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 401 m², p.p.č. 329/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12471 m², p.p.č. 329/3 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 11790 m², p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 113423 m², p.p.č.
371/23 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2492 m², p.p.č. 371/52 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 87 m², p.p.č. 371/79 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m², p.p.č. 371/80 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 7 m², p.p.č. 371/81 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 440 m², p.p.č. 371/82 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 19 m², p.p.č. 371/83 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m², p.p.č.
371/86 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 372 m², p.p.č. 371/87 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 18 m², p.p.č. 371/90 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m², p.p.č.
371/91 ostatní plocha, zeleň o výměře 43658 m², p.p.č. 371/92 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 261 m², p.p.č. 379/7 ostatní plocha, zeleň o výměře 657 m², p.p.č. 379/8 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 155 m² a pozemků st.p.č. 445 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 174
m², st.p.č. 1576 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 538 m² a st.p.č. 2126 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 5 m², vše v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, do správy městského obvodu
Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

4166/100
48

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 71. schůze rady, konané dne
10. 6. 2016 do 88. schůze rady, konané dne 27. 10. 2016
Rada městského obvodu
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 71. schůze rady, konané dne 10. 6. 2016
do 88. schůze rady, konané dne 27. 10. 2016 s tím, že se níže uvedená usnesení:
a) ponechávají v evidenci:
2989/74
2997/74
3054/76
3060/76
3162/79
3268/81

3542/86
3545/88
3560/88
3635/88
3637/88

b) vyřazují z evidence:
0635/15
1734/46
2012/52
2933/72
2934/72
2935/72
2936/72
2937/72
2938/72
2939/72
2940/72
2941/72
2942/72
2943/72
2944/72
2948/72
2949/72
2950/72
2951/72
2952/72
2956/72
2957/73
2958/73
2966/74
2993/74
3004/74
3006/74
3007/74
3008/74
3009/74
3010/74
3011/74
3012/74
3013/74
3014/74

3034/74
3035/74
3038/75
3041/75
3075/76
3099/76
3109/76
3111/76
3112/76
3113/76
3114/76
3115/76
3116/76
3117/76
3118/76
3119/76
3120/76
3121/76
3122/76
3123/76
3124/76
3125/76
3127/76
3136/76
3139/77
3140/77
3194/79
3196/79
3197/79
3198/79
3199/79
3200/79
3201/79
3202/79
3203/79

3233/80
3234/81
3238/81
3239/81
3267/81
3269/81
3270/81
3271/81
3272/81
3273/81
3274/81
3275/81
3276/81
3277/81
3278/81
3281/81
3282/81
3283/81
3284/81
3289/81
3292/82
3293/82
3345/83
3347/83
3348/83
3349/83
3350/83
3351/83
3352/83
3353/83
3354/83
3355/83
3356/83
3357/83
3362/83

3379/83
3381/84
3382/84
3383/84
3384/84
3385/84
3387/84
3388/84
3389/84
3390/84
3391/84
3392/84
3394/85
3395/85
3439/85
3449/85
3456/85
3457/85
3458/85
3475/86
3520/86
3521/86
3522/86
3523/86
3524/86
3525/86
3526/86
3527/86
3530/86
3531/86
3532/86
3534/86
3537/86
3538/86
3539/86
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3017/74
3019/74
3023/74
3024/74
3025/74
3026/74
3027/74
3028/74
3029/74
3030/74
3031/74
3032/74
3033/74
4167/100
49

3204/79
3205/79
3206/79
3207/79
3208/79
3209/79
3210/79
3211/79
3212/79
3222/79
3223/79
3224/79
3225/79

3363/83
3364/83
3365/83
3366/83
3367/83
3368/83
3371/83
3372/83
3373/83
3374/83
3375/83
3377/83
3378/83

3547/88
3552/88
3613/88
3617/88
3618/88
3619/88
3625/88
3627/88
3631/88
3632/88
3633/88
3634/88

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k 31. 12. 2016
Rada městského obvodu
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k datu 31. 12. 2016
schvaluje
plán práce jednotlivých komisí rady na I. pololetí 2017

4168/100
50P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště na ul. Krasnoarmejců"
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 21.17 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště
na ul. Krasnoarmejců" v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí oddělení obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 21.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 27. 04. 2017

4169/100
51P

Předběžné oznámení dle § 34 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej. zakázek - Výměna
stávaj. měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů vytápění a stávaj. vodoměrů teplé a SV za nová
rádiová měřidla a poskytnutí odečít. a rozúčt. služeb v BD O.-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
o předběžném oznámení nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 22.17 "Výměna stávajících měřidel tepla
(kolorimetrů), indikátorů vytápění a stávajících vodoměrů teplé a studené vody za nová měřidla a
poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových domech Ostrava-Jih" dle § 34 v návaznosti na ust.
57 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
ukládá
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Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky VZ 22.17
Termín: 17. 02. 2017
4170/100
52P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na „Parkoviště ul. Kaminského a ul. Žižkovská“ VZ 110.16
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 110.16 Zpracování
projektové dokumentace na „Parkoviště ul. Kaminského a ul. Žižkovská“ a o uzavření smlouvy o dílo u této
nadlimitní veřejné zakázky:
- u 1. dílčí části - „Parkoviště ul. Kaminského, p. p. č. 73/1 a p.p.č.71/3 - k.ú. Dubina u Ostravy“, s
vybraným dodavatelem IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25357255, za nabídkovou
cenu 102.050,00 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 140 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou
sazbu za výkon autorského dozoru Kč 550,00 bez DPH / hod.
- u 2. dílčí části - „Parkoviště ul. Žižkovská, p. p. č. 73/1- k. ú. Dubina u Ostravy“, s vybraným dodavatelem
IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25357255, za nabídkovou cenu 102.050,00 Kč bez
DPH, s lhůtou realizace 140 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon
autorského dozoru Kč 550,00 bez DPH / hod.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 110.16 Zpracování projektové dokumentace na „Parkoviště ul. Kaminského a
ul. Žižkovská“.
Termín: 17. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 110.16 Zpracování projektové dokumentace na „Parkoviště ul. Kaminského a
ul. Žižkovská“.
Termín: 28. 02. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování smlouvy o dílo na jednotlivé dílčí části této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 110.16 Zpracování projektové dokumentace na „Parkoviště ul. Kaminského a ul. Žižkovská“.
Termín: 06. 03. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u jednotlivé části této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu
a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 110.16 Zpracování
projektové dokumentace na „Parkoviště ul. Kaminského a ul. Žižkovská“.
Termín: 24. 03. 2017

4171/100
53P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Krylovova a Čujkovova"
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 144.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Krylovova a Čujkovova" a o uzavření smlouvy o dílo u této
nadlimitní veřejné zakázky:
- u 1. dílčí části - Vybudování parkovacích stání na ul. Krylovova, p. p. č. 654/26, k. ú. Zábřeh nad Odrou, s
vybraným dodavatelem Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČO: 01081608
(není plátce DPH), za nabídkovou cenu Kč 85.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 175 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 450,00 bez DPH / hod.
- u 2. dílčí části - Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 36, p. p. č. 654/30, k. ú. Zábřeh nad
Odrou, s vybraným dodavatelem Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČO:
01081608 (není plátce DPH), za nabídkovou cenu Kč 70.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 175 kalendářních
dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 450,00 bez DPH / hod.
- u 3. dílčí části - Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 43 – 47, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad
Odrou, s vybraným dodavatelem Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO:
75379007, za nabídkovou cenu Kč 63.200,00 bez DPH, s lhůtou realizace 160 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod.
- u 4. dílčí části - Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 – 53, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad
Odrou, s vybraným dodavatelem Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO:
75379007, za nabídkovou cenu Kč 63.200,00 bez DPH, s lhůtou realizace 160 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod.
- u 5. dílčí části - Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 55 -59, p. p. č. 654/46, k. ú. Zábřeh nad
Odrou, s vybraným dodavatelem Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO:
75379007, za nabídkovou cenu Kč 63.200,00 bez DPH, s lhůtou realizace 160 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod.
- u 6. dílčí části - Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54 – 56, p. p. č. 654/54, k. ú. Zábřeh nad
Odrou, s vybraným dodavatelem Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČO:
01081608 (není plátce DPH), za nabídkovou cenu Kč 85.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 175 kalendářních
dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 450,00 bez DPH / hod.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
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připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 144.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Krylovova a
Čujkovova"
Termín: 24. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 144.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Krylovova a
Čujkovova"
Termín: 03. 03. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí
části této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 144.16 Zpracování projektové dokumentace na
"Parkoviště ul. Krylovova a Čujkovova"
Termín: 10. 03. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u jednotlivé části této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu
a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 144.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Krylovova a Čujkovova"
Termín: 24. 03. 2017
4172/100
54P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Lužická, ul. Výškovická a ul. 29. dubna"
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 115.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Lužická, ul. Výškovická a ul. 29. dubna" a o uzavření smlouvy o
dílo u této nadlimitní veřejné zakázky:
- u 1. dílčí části - Vybudování parkovacích stání na ul. Lužická, p.p.č. 793/1, k. ú. Výškovice u Ostravy, s
vybraným dodavatelem Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 75379007, za
nabídkovou cenu Kč 78.300,00 bez DPH, s lhůtou realizace 180 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za
hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod.
- u 2. dílčí části - Vybudování parkovacích stání na ul. Výškovická, p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u
Ostravy, s vybraným dodavatelem Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO:
75379007, za nabídkovou cenu Kč 78.300,00 bez DPH, s lhůtou realizace 160 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod.
- u 3. dílčí části - Vybudování parkovacích stání na ul. 29. dubna, p.p.č. 740/4, k. ú. Výškovice u Ostravy, s
vybraným dodavatelem Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 75379007, za
nabídkovou cenu Kč 84.800,00 bez DPH, s lhůtou realizace 180 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za
hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 115.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Lužická, ul.
Výškovická a ul. 29. dubna"
Termín: 24. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 115.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Lužická, ul.
Výškovická a ul. 29. dubna"
Termín: 03. 03. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí
části této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 115.16 Zpracování projektové dokumentace na
"Parkoviště ul. Lužická, ul. Výškovická a ul. 29. dubna"
Termín: 10. 03. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u jednotlivé části této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu
a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 115.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Lužická, ul. Výškovická a ul. 29. dubna"
Termín: 24. 03. 2017

4173/100
55P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště Volgogradská"
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 142.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště Volgogradská" a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné
zakázky:
- u 1. dílčí části - Parkoviště Volgogradská 55-57, p. p. č. 783/4 - k.ú. Zábřeh nad Odrou, s vybraným
dodavatelem Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 75379007, za nabídkovou
cenu Kč 45.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 160 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou
sazbu za výkon autorského dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod.
- u 2. dílčí části - Parkoviště Volgogradská 23-25, p. p. č. 783/4- k. ú. Zábřeh nad Odrou, s vybraným
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dodavatelem Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 75379007, za nabídkovou
cenu Kč 82.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 160 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou
sazbu za výkon autorského dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 142.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště Volgogradská"
Termín: 24. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 142.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště Volgogradská"
Termín: 03. 03. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí
části této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 142.16 Zpracování projektové dokumentace na
"Parkoviště Volgogradská"
Termín: 10. 03. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u jednotlivé části této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu
a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 142.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště Volgogradská"
Termín: 24. 03. 2017
4174/100
56P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště Za Školou a Horymírova"
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 141.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště Za Školou a Horymírova" a o uzavření smlouvy o dílo u této
nadlimitní veřejné zakázky:
- u 1. dílčí části - Parkoviště Za Školou, p. p. č. 623/88 - k.ú. Zábřeh nad Odrou, s vybraným dodavatelem
Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 75379007, za nabídkovou cenu Kč
45.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 160 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod.
- u 2. dílčí části - Parkoviště Horymírova, p. p. č. 734/1- k. ú. Zábřeh nad Odrou, s vybraným dodavatelem
Ing. Ida Macháčková, Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 64638162, za nabídkovou cenu Kč
97.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 170 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 500,00 bez DPH / hod.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 141.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště Za Školou a
Horymírova"
Termín: 24. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 141.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště Za Školou a
Horymírova"
Termín: 03. 03. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí
části této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 141.16 Zpracování projektové dokumentace na
"Parkoviště Za Školou a Horymírova"
Termín: 10. 03. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u jednotlivé části této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu
a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 141.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště Za Školou a Horymírova"
Termín: 24. 03. 2017

4175/100
57P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace "Vybudování parkovacích míst ul. Šeříková a ul. Jičínská"
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 145.16 Zpracování
projektové dokumentace "Vybudování parkovacích míst ul. Šeříková a ul. Jičínská" a o uzavření smlouvy o
dílo u této nadlimitní veřejné zakázky:
- u 1. dílčí části - Vybudování parkovacích míst ul. Šeříková – p.p.č. 793/278, Výškovice, s vybraným
dodavatelemIng. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 75379007, za nabídkovou
cenu Kč 80.900,00 bez DPH, s lhůtou realizace 160 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou
sazbu za výkon autorského dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod.
- u 2. dílčí části - Vybudování parkovacích míst ul. Jičínská – p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice, s vybraným
dodavatelem STUDIO – D Opava s.r.o., Holasovice 171, 747 74 Holasovice, IČO: 26833115, za nabídkovou
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cenu Kč 234.999,00 bez DPH, s lhůtou realizace 174 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou
sazbu za výkon autorského dozoru Kč 449,00 bez DPH / hod.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ VZ 145.16 Zpracování projektové dokumentace "Vybudování parkovacích míst
ul. Šeříková a ul. Jičínská"
Termín: 24. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 145.16 Zpracování projektové dokumentace "Vybudování parkovacích míst
ul. Šeříková a ul. Jičínská"
Termín: 03. 03. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí
části této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 145.16 Zpracování projektové dokumentace "Vybudování
parkovacích míst ul. Šeříková a ul. Jičínská"
Termín: 10. 03. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u jednotlivé části této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu
a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 145.16 Zpracování
projektové dokumentace "Vybudování parkovacích míst ul. Šeříková a ul. Jičínská"
Termín: 24. 03. 2017
4176/100
58P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) VZ 122.16
"Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje –
nosiče výměnných nástaveb s nástavbami"
Rada městského obvodu
rozhodla
o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 122.16
"Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče
výměnných nástaveb s nástavbami" a o uzavření kupní smlouvy v dílčí části 1 - "Dodávka 1 kusu
víceúčelového zametacího stroje" této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem A-TEC servis
s.r.o., sídlem Příborská 2320, 738 01 Frýdek – Místek, IČO: 25357069 za nabídkovou cenu ve výši
1.946.000,00 Kč bez DPH a s lhůtou dodávky do 1 kalendářního týdne od nabytí účinnosti smlouvy
rozhodla
o vyloučení účastníka A-TEC servis s.r.o., sídlem Příborská 2320, 738 01 Frýdek – Místek, IČO: 25357069 u
dílčí části 2 - "Dodávka 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami"
podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 122.16, dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě,
rozhodla
o zrušení dílčí části 2 "Dodávka 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s
nástavbami" podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 122.16 dle §127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě.
ukládá
Ing. Petře Bálkové, pověř.ved.odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh kupní smlouvy s vybraným dodavatelem u jednotlivých dílčích částí/jednotlivé dílčí části této
veřejné zakázky na dodávky VZ 122.16 " Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje, 1 kusu
samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami".
Termín: 20. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivých dílčích částí/jednotlivé dílčí
části této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 122.16 " Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího
stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami".
Termín: 27. 02. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivých dílčích částí/jednotlivé
dílčí části této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 122.16 "Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího
stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami".
Termín: 03. 03. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh kupní smlouvy u jednotlivých dílčích částí/jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky k podpisu
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na
dodávky VZ 122.16 "Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje, 1 kusu samojízdného pracovního
stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami".
Termín: 17. 03. 2017

4177/100
59P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky)
"Modernizace vybavení pro třídění odpadu v městském obvodu Ostrava-Jih“ VZ 147.16

-

Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 147.16
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"Modernizace vybavení pro třídění odpadu v městském obvodu Ostrava-Jih“ s vybraným dodavatelem:
MEVA-Ostrava, s.r.o., se sídlem Slovenská 1083/1b, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ:64088707, za nabídkovou
cenu 669.000,00 Kč bez DPH a s lhůtou pro dodání 49 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
ukládá
Ing. Petře Bálkové, pověř.ved.odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
dodávky VZ 147.16 "Modernizace vybavení pro třídění odpadu v městském obvodu Ostrava-Jih“.
Termín: 20. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
dodávky VZ 147.16 "Modernizace vybavení pro třídění odpadu v městském obvodu Ostrava-Jih“.
Termín: 01. 03. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování kupní smlouvy VZ147.16 "Modernizace vybavení pro třídění odpadu v městském
obvodu Ostrava-Jih“.
Termín: 08. 03. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh kupní smlouvy k této veřejné zakázce k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 147.16 "Modernizace vybavení pro
třídění odpadu v městském obvodu Ostrava-Jih“.
Termín: 03. 04. 2017
4178/100
60P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - „Dodávka kancelářského a
sedacího nábytku v roce 2017“ VZ 05.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 05.17 „Dodávka
kancelářského a sedacího nábytku v roce 2017“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním.
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Mgr. Bc.Taťána Frajs, odbor hospodářské správy
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Ing. Iva Halamíčková, odbor hospodářské správy
- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Mgr. Bc.Taťána Frajs, odbor hospodářské správy
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Iva Halamíčková, odbor hospodářské správy
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 05.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcových kupních smluv.
Termín: 14. 04. 2017

4179/100
61P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení) - Dodávka
vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů včetně kontejnerů
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 08.17 "Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů
včetně kontejnerů" v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, a v souladu s metodickými pokyny poskytovatele dotace v rámci Operačního
programu Životního prostředí, Fondu soudržnosti, zejména dokumentem Zadávání veřejných zakázek v
OPŽP 2014 – 2020, ve znění pozdějšich předpisů
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
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1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí oddělení obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Janečka, ředitel Technické služby Ostrava-Jih, p.o.
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otaka Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Miroslav Janečka, ředitel Technické služby Ostrava-Jih, p.o.
4. Mgr. Daniel Jeřábek, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Bc. Petr Smoleň, člen zastupitelstva obvodu a člen komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální,
čistoty a pořádku
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Ing. Petra Bálková, pověřena zastupováním vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb
5. Tomáš Gemela, člen zastupitelstva obvodu a člen komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální,
čistoty a pořádku
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 08.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 27. 04. 2017
4180/100
62

Pronájem nebytových prostor na ul. Vlasty Vlasákové 966/2, O.-Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o pronájmu prostor o výměře 77,52 m2 v budově č. p. 966 ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, která je součástí pozemku parc. č. 143 v k.ú. Dubina u Ostravy, na
ul. Vlasty Vlasákové č. or. 2, Ostrava-Bělský Les, spolku Centrum pro seniory Trojlístek, z.s., IČ: 04743954,
se sídlem Opavská 16, 747 19 Bohuslavice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výši
nájemného 380 Kč/m2/rok, s účelem užívání jako kancelář;
II. o uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvě o právu provést stavbu se spolkem Centrum
pro seniory Trojlístek, z.s., IČ: 04743954, se sídlem Opavská 16, 747 19 Bohuslavice, dle důvodové zprávy.

4181/100
63P

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/034/011/2014 na částečné přepracování projektové
dokumentace pro akci "Tržnice Ostrava-Jih, nám. SNP, Čujkovova ulice, Ostrava-Zábřeh".
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/034/011/2014 na přepracování části projektové
dokumentace pro akci "Tržnice Ostrava-Jih, nám. SNP, Čujkovova ulice, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem
Jacko, projekty & vozovky, s. r. o. , IČ: 27800440, kterým se navyšuje cena díla o náklady na přepracování
dokumentace pro územní řízení (DUR) o částku 121.000 Kč vč. DPH a stanovuje termín dodání do 90
kalendářních dnů od podpisu dodatku.
pověřuje
Ing. Lubomíra Burdíka jako vedoucího odboru investičního k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
6/034/011/2014 z důvodu, že původní smlouva o dílo byla taktéž podepsána vedoucím odboru investičního,
a to na základě směrnice o veřejných zakázkách platné v době podpisu této smlouvy o dílo.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/034/011/2014 na
dopracování projektové dokumentace pro akci "Tržnice Ostrava-Jih, nám. SNP, Čujkovova ulice, OstravaZábřeh".
Termín: 24. 02. 2017

4182/100
64

Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby s Českou poštou, s.p., se
sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČ: 47114983, ve znění Přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih, k podpisu dohody dle bodu 1) tohoto
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usnesení.
4183/100
65

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 360 tis.Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 6330, pol. 5347 o 360 tis. Kč

4184/100
66

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu)
Rada městského obvodu
rozhodla
o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu ze dne 24.11.2014 a skončení nájmu bytu ke dni 30.11.2016, dle
důvodové zprávy
Averinova 1681/2, 1+2, standard, č. b. 6
M. K., Averinova 1681/2, Ostrava-Zábřeh
trvá
na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy
Averinova 1681/2, 1+2, standard, č. b. 6
M. K., Averinova 1681/2, Ostrava-Zábřeh
rozhodla
podat žalobu u Okresního soudu v Ostravě vůči paní M. K., Averinova 1681/2, Ostrava-Zábřeh, o vyklizení
bytu č. 6, o vel. 1+2, standard, nacházejícího se ve 3. nadz. podlaží bytového domu na ul. Averinova 1681/2
v Ostravě-Zábřehu, nebude-li byt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k opuštění bytu vyklizen
a předán zástupci pronajímatele, dle důvodové zprávy

4185/100
67P

Jmenování vedoucího odboru
Ostrava-Jih

dopravy

a

komunálních

služeb

Úřadu

městského obvodu

Rada městského obvodu
jmenuje
Mgr. Daniela Jeřábka,
vedoucím odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, a to s účinností od 13. 2. 2017.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, jmenování vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb
Termín: 13. 02. 2017
4186/100
OR

Odvolání a jmenování členů komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a
pořádku
Rada městského obvodu
odvolává
paní H. F. z členství v komisi pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku ke dni 28. 2.
2017
jmenuje
Ing. M. D. členem komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku s účinností od 1. 3.
2017
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