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Přehled usnesení 103. schůze Rady městského obvodu, ze dne 7. 3. 2017 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4284/103 1. Návrh rozpočtových opatření č. 9/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4285/103 2. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4286/103 3. Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

4287/103 4. Výzva objednatele k zahájení jarního vyčištění travnatých ploch (Bc. František Dehner, místostarosta)

4288/103 5. Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4289/103 6. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Bedrnova 1, Ostrava-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

4290/103 7P. Rozhodnutí o námitkách A-TEC servis s.r.o. a zrušení části usn. č. 4176/100 u podlimitní VZ 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)

4291/103 8. Návrh vzorového dodatku k nájemní smlouvě a pronájem náhradních parkovacích stání v parkovacích
objektech v k.ú. Dubina u Ostravy po dobu realizace stavby (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4292/103 9. Návrh rozpočtového opatření č. 10/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)
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4284/103  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 9/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1176 o 10 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1152 o 10 tis. Kč

2)
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137 o 247 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5137 o 247 tis. Kč

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 9 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1205 o 4 650 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1206 o 4 650 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

4285/103  
2

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění obecně závazná vyhláška
statutárního města Ostravy č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění přílohy
č. 1 tohoto materiálu
ukládá

Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
zaslat odpověď Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu
Termín: 15. 03. 2017

4286/103  
3

Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 4036/97 ze dne 12. 1. 2017 spočívající ve stanovení počtu zaměstnanců, a to ke dni 10. 3.
2017,
schvaluje

zřízení jednoho funkčního místa v odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, tj. zvýšení z
počtu 57 míst na 58 míst s účinností od 10. 3. 2017,
schvaluje

zřízení  jednoho  funkčního  místa  v  odboru bytového  a  ostatního  hospodářství  Úřadu městského  obvodu
Ostrava-Jih, tj. zvýšení z počtu 42 míst na 43 míst s účinností od 10. 3. 2017,
stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-jih
na 337 s účinností od 10. 3. 2017,
schvaluje

změnu  v  Organizačním  řádu  Úřadu  městského  obvodu  Ostrava-Jih,  spočívající  ve  změně  Přílohy  č.  2
Podrobná organizační struktura dle předloženého návrhu s účinností od 10. 3. 2017.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené  změny  zapracovat  do  Organizačního  řádu  Úřadu  městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  dořešit
personální záležitosti s touto změnou související
Termín: 10. 03. 2017

4287/103  
4

Výzva objednatele k zahájení jarního vyčištění travnatých ploch

Rada městského obvodu

rozhodla

o zahájení prací na jarním vyčištění travnatých ploch v Městském obvodu Ostrava - Jih dle důvodové zprávy
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a pověřuje

vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb Mgr. Daniela Jeřábka k podpisu výzvy o zahájení jarního
čištění travnatých ploch s vybranými uchazeči této veřejné zakázky a k předání výzvy zhotovitelům

4288/103  
5

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zaslání  výzvy  před podáním  výpovědi  z nájmu bytu podle  ust.  § 2288 odst.  1 písm.  a)  občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy

M. L., Vlasty Vlasákové 968/6, Ostrava-Bělský Les,

4289/103  
6

Zveřejnění  záměru  na  pronájem nebytových  prostor  v  objektu  na  ul.  Bedrnova  1,  Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 2945, objekt občanské vybavenosti,
který je součástí pozemku parc. č. st. 4559, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul.
Bedrnova č. o. 1, Ostrava-Zábřeh:

-1. NP o výměře 369,39 m2, s min. výší nájemného 150,- Kč/m2/rok,
-1. NP o výměře 35,84 m2 (hlavní přístupové komunikace), s min. výší nájemného 50,- Kč/m2/rok,
-2. NP o výměře 382,99 m2, s min. výší nájemného 150,- Kč/m2/rok,
-2. NP o výměře 75,96 m2 (hlavní přístupové komunikace), s min. výší nájemného 50,- Kč/m2/rok,

bez určení účelu užívání se zaměřením na využití v oblasti školství a vzdělávání,  kultury, volného času a
sportu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy.

4290/103  
7P

Rozhodnutí o námitkách A-TEC servis s.r.o. a zrušení části usn. č. 4176/100 u podlimitní VZ na
dodávky VZ 122.16 "Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje,  1  kusu samojízdného
pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a zrušení zadávacího řízení k
dílčí části 2 podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 122.16 "Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího
stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami" podané dne 28.
2. 2017 účastníkem A-TEC servis s.r.o., sídlem  Příborská 2320, 738 01 Frýdek – Místek, IČO: 25357069
rozhodla

vyhovět  návrhu  účastníka  A-TEC  servis  s.r.o.,  sídlem  Příborská  2320,  738  01  Frýdek  –  Místek,  IČO:
25357069 a  zrušit  část  usnesení  Rady  městského obvodu Ostrava-Jih č.  4176/100 ze  dne  9.  2.  2017 v
rozsahu:
"Rada městského obvodu 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."
rozhodla

o  provedení  nového  posouzení  nabídek  podaných  pro  2.  dílčí  část   "Dodávka  1  kusu  samojízdného
pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami" podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ
122.16 hodnotící komisí jmenovanou usnesením č. 3964/94 ze dne 22. 12. 2016

4291/103  
8

Návrh  vzorového  dodatku  k  nájemní  smlouvě  a  pronájem  náhradních  parkovacích  stání  v
parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy po dobu realizace stavby

Rada městského obvodu

schvaluje

vzorové znění dodatku k nájemní smlouvě, jehož předmětem je pronájem náhradních parkovacích stání v
parkovacích  objektech  v  k.ú.  Dubina  u  Ostravy  na  dobu  realizace  stavby  „Nové  parkovací  plochy  a
prodloužení  stávající  nájezdové  rampy,  nová  bezbariérová  rampa  ul.  Bedřicha  Václavka,  k.ú.  Dubina  u
Ostravy“, ve znění přílohy tohoto materiálu
rozhodla

pronajmout na dobu realizace stavby „Nové parkovací plochy a prodloužení stávající nájezdové rampy, nová
bezbariérová rampa ul. Bedřicha Václavka, k.ú. Dubina u Ostravy“ náhradní parkovací stání níže uvedeným
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nájemcům parkovacích stání v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41 na ul.  Bedřicha Václavka,
Ostrava-Bělský Les:
1.    parkovací stání č. 09 v podzemním podlaží PO 33 na ul. Vlasty Vlasákové, stavba bez čp/če, obč. vyb.,
která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, A. S., bytem B. Václavka 983/13, Ostrava-
Bělský Les
2.    parkovací stání č. 26 v podzemním podlaží PO 33 na ul. Vlasty Vlasákové, stavba bez čp/če, obč. vyb.,
která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, J. H., bytem B. Václavka 984/15, Ostrava-
Bělský Les
3.    parkovací stání č. 07 v podzemním podlaží PO 42 na ul. Bedřicha Václavka, stavba bez čp/če, garáž,
která je součástí pozemku parc.č. 177, K. B., bytem B. Václavka 1017/19, Ostrava-Bělský Les
4.    parkovací stání č. 16 v podzemním podlaží PO 42 na ul. Bedřicha Václavka, stavba bez čp/če, garáž,
která je součástí pozemku parc.č. 177, P. M., bytem B. Václavka 1018/1, Ostrava-Bělský Les
5.    parkovací stání č. 19/2 v podzemním podlaží PO 42 na ul. Bedřicha Václavka, stavba bez čp/če, garáž,
která je součástí pozemku parc.č. 177, Ing. N. L., bytem B. Václavka 990/10, Ostrava-Bělský Les
6.    parkovací stání č. 24 v podzemním podalží PO 42 na ul. Bedřicha Václavka, stavba bez čp/če, garáž,
která je součástí pozemku parc.č. 177, H. K., bytem B. Václavka 981/9, Ostrava-Bělský
7.    parkovací stání č. 27 v podzemním podlaží PO 42 na ul. Bedřicha Václavka, stavba bez čp/če, garáž,
která je součástí pozemku parc.č. 177, M. M., bytem B. Václavka 1018/1, Ostrava-Bělský Les
8.    parkovací stání č. 28 v podzemním podlaží PO 42 na ul. Bedřicha Václavka, stavba bez čp/če, garáž,
která je součástí pozemku parc.č. 177, Ing. N. L., bytem B. Václavka 990/10, Ostrava-Bělský Les
9.    parkovací stání č. 41/1 v podzemním podlaží PO 42 na ul. Bedřicha Václavka, stavba bez čp/če, garáž,
která je součástí pozemku parc.č. 177, H. K., bytem B. Václavka 981/9, Ostrava-Bělský Les
10.  parkovací stání č. 41/2 v podzemním podlaží PO 42 na ul. Bedřicha Václavka, stavba bez čp/če, garáž,
která je součástí pozemku parc.č. 177, M. H., bytem B. Václavka 984/15, Ostrava-Bělský Les

a uzavřít dodatek k nájemní smlouvě ve znění vzorového dodatku, který je přílohou tohoto materiálu, za
podmínky, že nájemce nebude ke dni podpisu dodatku dlužníkem na nájemném za pronájem parkovacího
stání.

4292/103  
9

Návrh rozpočtového opatření č. 10/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 35 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1152 o 35 500 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih ke schválení
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