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Přehled usnesení 105. schůze Rady městského obvodu, ze dne 30. 3. 2017 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4365/105 1. Odškodnění újmy na majetku paní D. H. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4366/105 2. Odškodnění újmy na zdraví pana J.  M. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4367/105 3. Pronájem bytů v bytovém domě na ul. Odborářská 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce (RNDr.
František Staněk, Ph.D. místostarosta)

4368/105 4. Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

4369/105 5. Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

4370/105 6. Vyhodnocení Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih,
Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh za rok
2016 (Věra Válková, místostarostka)

4371/105 7. Návrh obecně závazné vyhlášky (Bc. Martin Bednář, starosta)

4372/105 8. Výpověď Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby (Bc. Martin Bednář, starosta)

4373/105 9. Žádost o udělení souhlasu s prominutím a vzdáním se práva na pohledávku - V. F. (Bc. Martin Bednář,
starosta)

4374/105 10. Dodatek č.2 k SoD "Oprava cesty na ul. Rýparova“ a „Oprava komunikace ul. V Poli" (Věra Válková,
místostarostka)

4375/105 11. Dohoda o uznání závazku se splátkovým kalendářem - K. H. (Věra Válková, místostarostka)

4376/105 12. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (L. J.) (Markéta Langrová, člen rady)

4377/105 13. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

4378/105 14. Stanovení nájemného v rekonstruovaném bytovém domě na ul. Velflíkova 4, O.-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

4379/105 15. Ukončení nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu, uzavření smlouvy o ubytování, pronájem bytu, uzavření
smlouvy o nájmu bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení (Markéta Langrová, člen rady)

4380/105 16. Ukončení pronájmu nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Vl. Vlasákové 966/2, O.-Bělský Les,
zveřejnění záměru na pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

4381/105 17. Změna úhrad nájemného a jeho splatností společnosti J G Centrum, s.r.o. (Markéta Langrová, člen rady)

4382/105 18. Zveřejnění záměru na pronájem garáže č. 3 na ul. Oráčova 1326/1, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen
rady)

4383/105 19. Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 5 na ul. Fr. Formana 271/47, O.- Dubina (Markéta
Langrová, člen rady)

4384/105 20. Žádosti o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu
nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4385/105 21. Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4386/105 22. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce a o právu provést stavbu, Návrh dodatku č. 1  ke Smlouvě o
nájmu nemovitosti a o právu provést stavbu - OC ODRA (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4387/105 23. Pronájem parkovacího stání č. 07 v parkovacím objektu PO 51, ul. Ladislava Hosáka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4388/105 24. Pronájem parkovacího stání č. 78 v parkovacím objektu PO 51, ul. Ladislava Hosáka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4389/105 25. Pronájem parkovacích stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4390/105 26. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4391/105 27. Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4392/105 28. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti, k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4393/105 29. Záměr na pronájem části pozemku  v k. ú.Výškovice u Ostravy, lokalita ul. 29. dubna (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4394/105 30. Záměr na pronájem části pozemku a stanovisko k záměru prodeje části pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou,
ul. Dolní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4395/105 31. Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4396/105 32. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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4397/105 33. Záměr na změnu nájemních smluv na pronájem částí pozemků svěřených městskému obvodu (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4398/105 34. Záměr na změnu smlouvy o nájmu nemovitosti – pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4399/105 35. Změna nájemní smlouvy - záměr na zúžení rozsahu pronajímaných pozemků, k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4400/105 36. Návrh na ocenění pedagogických pracovníků (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4401/105 37. Návrh na vyřazení odcizeného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

4402/105 39. Revokace usnesení č. 4218/102  ze dne 23. 2. 2017 ve věci podání žádosti o dotaci na projekt  "Bytové
domy Fr. Formana  47, 49" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4403/105 40. Revokace usnesení č. 4219/102  ze dne 23. 2. 2017 ve věci podání žádosti o dotaci na projekt  "Bytové
domy Fr. Formana  51, 53" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4404/105 41. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4405/105 42. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4406/105 43. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy  Ostrava-
Dubina, A.Gavlase 12A , příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4407/105 44. Souhlas s realizací projektu "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů v MŠ Volgogradská 4 Ostrava"  
Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4408/105 45. Souhlas s realizací projektu "Šablony - ZŠ a MŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka"   Základní školy a mateřské
školy Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4409/105 46. Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4410/105 47. Výjimka z počtu dětí  v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

4411/105 48. Výjimka z počtu dětí  v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

4412/105 49. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu dodávka služeb (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

4413/105 50. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu nákup nábytku (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

4414/105 51. Změna odpisového plánu na rok 2017 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4415/105 52. Žádost o finanční dar na projekt "Mezinárodní festival outdoorových filmů  - 15. ročník 2017" (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

4416/105 53. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4417/105 54. Předfinancování a souhlas s podáním žádosti o podporu projektu "Jazyková učebna K15"  Základní škole a
mateřské škole  Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4418/105 55. Předfinancování a spolufinancování projektu "Podpora přírodních věd na ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27,
p.o."  Základní škole  Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

4419/105 56. Předfinancování, spolufinancování a souhlas s podáním žádosti o podporu projektu "Komplexní modernizace
učeben s bezbariérovým přístupem"  Základní škole  Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové
organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4420/105 57. Předfinancování, spolufinancování a souhlas s podáním žádosti o podporu projektu "Modernizace učeben"
 Základní škole a mateřské škole  Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

4421/105 58. Návrh na vydání Zásad pro použití prostředků Sociálního fondu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

4422/105 59P. Odpis nerealizované projektové dokumentace (Bc. František Dehner, místostarosta)

4423/105 60P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - „Dodávka kancelářského nábytku v roce
2017“  VZ 32.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4424/105 61P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Izolace proti zemní vlhkosti včetně
opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4425/105 62P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna vstupních domovních
dveří, Výškovická 151, Ostrava-Výškovice“ VZ 15.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
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4426/105 63P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky - Provádění zámečnických a sklenářských prací v BD ve vlastnictví
SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

4427/105 64P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště - dvory B. Četyny, V. Vlasákové" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

4428/105 65P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - Zateplení
obvodového pláště, oprava střechy a sanace lodžií bytových domů B. Václavka 19, 21 Ostrava - Bělský Les
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4429/105 66P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Vyměření společných prostor bytových domů
v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih pro zajištění úklidu (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4430/105 67P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava fasády a střechy objektu
Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4431/105 68P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Vybudování kanalizační přípojky
pro budovu A na ul. Volgogradská 3149/32a, Ostrava-Zábřeh " VZ 168.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

4432/105 69. Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

4433/105 70. Návrh na vydání Zásad pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

4434/105 71. Pověření (Markéta Langrová, člen rady)

4435/105 72. Námitky společnosti Čirva, s.r.o. proti výpovědi z nájmu nebytového prostoru na ul. Horní 81, Ostrava-
Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

4436/105 73. Návrh rozpočtových opatření č. 12/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4437/105 74. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou na odběrné místo na ulici Svornosti a
odběrné místo na ulici Charvatská (Markéta Langrová, člen rady)

4438/105 75. Revitalizace fotbalového areálu Klegova - smlouva "O zajištění vybudování přeložky rozvodného tepelného
zařízení" (Bc. František Dehner, místostarosta)

4439/105 76P. Smlouva na dopracování projektové dokumentace na akci "Náměstí O-Jih, veřejný prostor, Hrabůvka" (Bc.
František Dehner, místostarosta)

4440/105 77. Jmenování členů komise ekonomické a investiční členy hodnotících komisí (Bc. Martin Bednář, starosta)

4441/105 78. Návrh na zřízení oprávnění pro služby přímého bankovnictví u Komerční banky a. s. pro oprávněnou osobu
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4442/105 79P. Změny organizačního řádu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

nepřijato 38. Návrh na vyřazení odcizeného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)
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4365/105  
1

Odškodnění újmy na majetku paní D. H.

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na majetku poškozené paní D. H.

4366/105  
2

Odškodnění újmy na zdraví pana J. M.

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozeného pana J. M.

4367/105  
3

Pronájem bytů v  bytovém domě na ul.  Odborářská 70,  72,  74  a na ul.  Horní 29 v  Ostravě-
Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v bytovém domě na ul. Odborářská 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce na
dobu určitou dle důvodové zprávy

Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 12
M. P., bytem Ostrava-Hrabůvka, Slezská 11

Odborářská 72, 0 + 2, I. kat., č. b. 7
D. E., bytem Ostrava-Hrabůvka, Závodní 31

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 26
M. F., bytem Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 59

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 34
S. D., trv. bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní 3, fakt. bytem Ostrava-Výškovice, Šeříkova 7

4368/105  
4

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 64
K. M., bytem Ostrava-Zábřeh, Hulvácká 16

4369/105  
5

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 61
V. E., bytem Ostrava-Zábřeh, Horymírova 125

II. o ukončení nájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v
Ostravě-Zábřehu dohodou smluvních stran podle  ust.  § 1981 občanského zákoníku,  ve  znění  pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy

V. E., bytem Ostrava-Zábřeh, Horymírova 125

4370/105  
6

Vyhodnocení  Dohody  o  součinnosti  mezi  Statutárním  městem  Ostrava,  městským  obvodem
Ostrava-Jih,  Sborem  dobrovolných  hasičů  Ostrava-Zábřeh  a  Jednotkou  Sboru  dobrovolných
hasičů Ostrava-Zábřeh za rok 2016

Rada městského obvodu

souhlasí

s vyhodnocením Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih,
Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh za rok
2016
doporučuje

stávající Dohodu o součinnosti ponechat v platnosti a plnit ji v původním znění
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4371/105  
7

Návrh obecně závazné vyhlášky

Rada městského obvodu

navrhuje

úpravu návrhu obecně  závazné  vyhlášky  statutárního  města  Ostravy,  kterou se  mění  obecně  závazná
vyhláška č.  12/2005,  kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují  se
prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č.
13/2006, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, obecně závazné vyhlášky
č. 4/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 6/2015, uvedeného v Příloze č. 1 tohoto materiálu, a to v rozsahu
uvedeném v příloze č. 2 tohoto materiálu,
ukládá

Mgr. Radku Drongovi, vedoucímu odboru správních činností, informovat o tomto usnesení Magistrát města
Ostravy.

4372/105  
8

Výpověď Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď  Dohody  o  používání  výplatního  stroje  k  úhradě  cen za  poštovní  služby  č.  982707-2429/2011,
uzavřené mezi Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: 47114983 a Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih.

4373/105  
9

Žádost o udělení souhlasu s prominutím a vzdáním se práva na pohledávku - V. F.

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím a vzdáním se práva na pohledávku vůči pí V. F., v části vyčísleného příslušenství, tj. v části
poplatku z prodlení ve výši 2,5 promile denně z částky 4 638,- Kč, nejméně však 25,- Kč za každý započatý
měsíc prodlení za dobu od 6. 5. 2002 do 19. 3. 2002 ve výši 3 567,- Kč, přiznaného rozsudkem Okresního
soudu v Ostravě ze dne 3. 8. 2004, č.j. 81 C 183/2004 – 19,

dle důvodové zprávy

4374/105  
10

Dodatek č.2 k SoD "Oprava cesty na ul. Rýparova“ a „Oprava komunikace ul. V Poli"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1100/2016/ODK ze dne 23. 11. 2016 na realizaci
VZ 134.16 na stavbu "Oprava cesty na ul.  Rýparova“ a „Oprava komunikace ul.  V Poli" se zhotovitelem
STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, z důvodu vynuceného posunu
termínu dokončení stavby vzhledem k nezbytné opravě stávajícího vodovodního potrubí a výměně revizních
šachet  na  kanalizaci  v  ulici  V  Poli.  V  důsledku těchto  změn se  termín zahájení  realizace  díla  „Oprava
komunikace ul. V Poli“ sjednává takto: do 10 dnů od písemné výzvy k realizaci díla ze strany objednatele; a
termín provedení díla „Oprava komunikace ul.  V Poli“,  tj.  jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta
realizace“): do 30 kalendářních dnů od zahájení realizace díla.

4375/105  
11

Dohoda o uznání závazku se splátkovým kalendářem - K. H.

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  Dohodu o uznání  závazku se  splátkovým kalendářem s panem K.  H.,  posld.  bytem Klimkovická
55/28,  Ostrava-Poruba,  ve  výši  7  550  Kč.  SMO  městskému  obvodu  Ostrava-Jih  vznikl  dluh  z  titulu
neuhrazené pohledávky nákladů za pohřeb žehem bez obřadu zůstavitelky L.  H.,  úmrtí dne 04.02.2017,
místo úmrtí Ostrava-Zábřeh.
Dlužník se zavazuje uhradit dluh v celkové výši 7 550 Kč (bez zákonného úroku z prodlení),  formou čtyř
pravidelných měsíčních splátek, a to  3 x 2000 Kč a 1x 1 550 Kč, se splatností k 30. dni v měsíci. První
splátka  bude  stanovena  v  měsíci  dubnu  roku  2017.  V  případě,  že  dlužník  tento  splátkový  kalendář
opakovaně poruší,  vyhrazuje si  věřitel právo vymáhat celou dlužnou částku soudní cestou dle důvodové
zprávy.

4376/105  
12

Prominutí poplatku a úroku z prodlení (L. J.)

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí poplatku a úroku z prodlení pí L. J., za byt č. 2 na ul. Edisonova 382/25, Ostrava-Hrabůvka, ve
výši 50% z částky 4.365 Kč, tj. 2.183 Kč, a to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část
dluhu (ve výši 2.182 Kč) ve stanovené lhůtě 90 kalendářních dní ode dne uzavření dohody o částečném
prominutí dluhu, dle důvodové zprávy

4377/105  
13

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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I.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o
nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Velflíkova 12, 1+1,  standard, č. b. 4
K. I., Horní 26

Slezská 13, 1+2,  standard, č. b. 2
B. D., Zimmlerova 35

V. Vlasákové 4, 1+2,  standard, č. b. 13
F. P., V. Košaře 4

B. Václavka 19, 1+3,  standard, č. b. 17
N. V., Zengrova 12 a Neumannová Veronika, nar. 29.12.1987, Zengrova 12

V. Košaře 5, 1+3,  standard, č. b. 42
B. D., Suchardova 1, O.-Mor. Ostrava a B. R., Cholevova 45

Jubilejní 68, 1+3,  standard, č. b. 3
M. E., F. Lýska 6
rozhodla

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

II.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy
o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Jubilejní 44, 1+2, standard, č. b. 4
Ing. D. Š., Letecká 26
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k  dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

III.

o  pronájmu bytu výběrovým řízením  v  rámci  nízkonákladového  bydlení  na  dobu určitou,  a  to  ode  dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 76
V. J., Krasnoarmejců 4

IV.

o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust.  § 1981 občanského zákoníku,  dle  důvodové
zprávy

Ing. D. Š., Letecká 26, č. b. 3

4378/105  
14

Stanovení nájemného v rekonstruovaném bytovém domě na ul. Velflíkova 4, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o  výši  smluvního  nájemného  80,00  Kč/m2 podlahové  plochy  bytu/měsíc  pro  byty  v  rekonstruovaném
bytovém domě č.p. 376 na ul. Velflíkova č.or. 4, Ostrava-Hrabůvka, který je součástí pozemku parc. č. st.
334  v k.ú. Hrabůvka, dle důvodové zprávy

4379/105  
15

Ukončení nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu,  uzavření smlouvy o ubytování,  pronájem bytu,
uzavření smlouvy o nájmu bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o  ukončení  nájmu (společného  nájmu)   bytu  dohodou  smluvních  stran podle  ust.  §  1981  občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

M. M., Horymírova 2975/4, č. b. 31
G. J., V. Košaře 124/5 a G. S., V. Košaře 124/5, č. b. 26
K.á A., Průkopnická 2122/5, č. b. 10

II.

about:blank
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o podání výpovědi ze společného nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

B. Z., Čujkovova 1708/7 a B. Ľ., Čujkovova 1708/7, č. b. 1

III.

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

místnost č. 16 - Z. V., Srbská 274/29

IV.

o  pronájmu bytu za  smluvní  nájemné  na  dobu určitou,  a  to  ode  dne  účinnosti  nájemní  smlouvy,  dle
důvodové zprávy

Čujkovova 1718/29, 0+2, standard, č. b. 92
J. K., Čujkovova 1719/31

V.

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. 6
T. V., Čujkovova 1719/31

4380/105  
16

Ukončení pronájmu nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Vl. Vlasákové 966/2, O.-Bělský
Les, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o ukončení nájmu nebytového prostoru o výměře 66,42 m2 v bytovém domě ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 966 bytový dům, který je součástí pozemku
parc. č. 143 v k.ú. Dubina u Ostravy, na ul.  Vlasty Vlasákové č. or. 2, Ostrava-Bělský Les,  s nájemcem
společností  PRAKTIPRAX  s.r.o.,  IČ:  29455707,  se  sídlem  Vlasty  Vlasákové  966/2,  Ostrava-Bělský  Les,
dohodou ke dni 30.04.2017,

II.  o  zveřejnění  záměru na  pronájem  nebytového  prostoru  o  výměře  66,42 m2 v  bytovém  domě  ve
vlastnictví  Statutárního  města  Ostravy,  svěřené  Městskému obvodu Ostrava-Jih,  č.  p.  966 bytový  dům,
který je součástí pozemku parc. č. 143 v k.ú. Dubina u Ostravy, na ul. Vlasty Vlasákové č. or. 2, Ostrava-
Bělský Les, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 380 Kč/m2/rok,
bez určení účelu užívání, dle důvodové zprávy.

4381/105  
17

Změna úhrad nájemného a jeho splatností společnosti J G Centrum, s.r.o.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost Ing. Ladislava Juřici, jednatele společnosti J G Centrum, s.r.o., IČ: 25353292, se sídlem Bohumíra
Četyny  978/19,  Ostrava-Bělský  Les,  o  úpravu úhrad nájemného dle  platebního kalendáře  z čtvrtletních
úhrad  na měsíční,
rozhodla

uzavřít se společností J G Centrum, s.r.o., IČ: 25353292, se sídlem Bohumíra Četyny 978/19, Bělský Les,
zastoupenou jednatelem Ing. Ladislavem Juřicou
-  dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/812/98 ze dne 02.12.1998,
-  dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/813/98 ze dne 02.12.1998,
- dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/814/98 ze dne 02.12.1998,
na pronájem nebytových prostor v objektu ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, č. p. 978 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 131 v k.ú.
Dubina u Ostravy, na ul. Bohumíra Četyny č. or. 19, Ostrava-Bělský Les, z důvodu změny způsobu úhrad
výše  nájemného,  a  to  ze  čtvrtletní  úhrady  nájemného  na  měsíční  úhrady  nájemného  se  splatností  ke
každému poslednímu dni v daném měsíci, dle důvodové zprávy.

4382/105  
18

Zveřejnění záměru na pronájem garáže č. 3 na ul. Oráčova 1326/1, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zveřejnění  záměru  na  pronájem  garáže  č.  3  o  výměře  17,44  m2 v  bytovém  domě  ve  vlastnictví
Statutárního města Ostravy,  svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih,  č. p.  1326 bytový dům, který je
součástí pozemku parc. č. st. 1286 v k.ú. Hrabůvka, na ulici Oráčova č. or. 1, Ostrava-Hrabůvka, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 1.200 Kč/měsíc vč. DPH a s účelem
užívání garážování motorového vozidla, dle důvodové zprávy.

4383/105  
19

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 5 na ul. Fr. Formana 271/47, O.- Dubina

Rada městského obvodu
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rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 5 v bytovém domě ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 271 objekt k bydlení, který je součástí pozemku
parc. č. 71/109 v k.ú. Dubina u Ostravy, na ul. Fr. Formana  č. or. 47, Ostrava-Dubina, na dobu neurčitou s
tříměsíční  výpovědní  dobou,  s  minimální  výši  nájemného  815 Kč/měsíc  včetně  DPH,  s  účelem  užívání
garážování motorového vozidla, dle důvodové zprávy.

4384/105  
20

Žádosti  o  ukončení  nájmu  bytu  dohodou  a  uzavření  smlouvy  o  nájmu  bytu  při  nesplnění
podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni 31.03.2017,
dle důvodové zprávy

Pavlovova 1626/67, 1+1, standard, č. b. 3
M. F., Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh

Jubilejní 359/62, 0+2, standard, č. b. 8
Ing. J. Š., Jubilejní 359/62, Ostrava-Hrabůvka

Vlasty Vlasákové 963/17, 1+2, standard, č. b. 4
R. B., Vlasty Vlasákové 963/17, Ostrava-Bělský Les

Jana Škody 192/9, 1+3, standard, č. b. 31
J. K., Jana Škody 192/9, Ostrava-Dubina

II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.04.2017 na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Pavlovova 1626/67, 1+1, standard, č. b. 3
M. F., Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh

Jubilejní 359/62, 0+2, standard, č. b. 8
E. Š., Jubilejní 359/62, Ostrava-Hrabůvka

Vlasty Vlasákové 963/17, 1+2, standard, č. b. 4
K. B., Vlasty Vlasákové 963/17, Ostrava-Bělský Les

Jana Škody 192/9, 1+3, standard, č. b. 31
Mgr. F. K., Jana Škody 192/9, Ostrava-Dubina
 

4385/105  
21

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy

Františka Formana 277/28, 0+2, standard, č. b. 18
D. H., Františka Formana 277/28, Ostrava-Dubina

Edisonova 354/31, 1+1, standard, č. b. 1
M. C., Edisonova 354/31, Ostrava-Hrabůvka

Jiskřiček 2214/12, 1+3, standard, č. b. 2
I. Č., Jiskřiček 2214/12, Ostrava-Zábřeh

Vaňkova 1011/48, 1+3, standard, č. b. 17
D. K., Vaňkova 1011/48, Ostrava-Bělský Les

II.

o zastavení výkonu exekuce vyklizením bytu č. 1 v domě č.p. 354 č.or. 31 na ul. Edisonova  v Ostravě-
Hrabůvce vedené pod sp. zn. 102 EX 00440/15 soudním exekutorem JUDr. Milanem Vlhou, Exekutorský úřad
Ostrava

4386/105  
22

Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce a o právu provést stavbu, Návrh dodatku č. 1  ke
Smlouvě o nájmu nemovitosti a o právu provést stavbu - OC ODRA

Rada městského obvodu

about:blank
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rozhodla

1. uzavřít se společností 3E PROJEKT, a.s., IČ: 25389092, se sídlem podnikání Mjr. Nováka 1490/14, 700 30
Ostrava - Hrabůvka Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce a o právu provést stavbu č. 17/014/1243/08/Wyb
ze dne 21.10.2008 ve znění přílohy tohoto materiálu, týkající se:

a) změny výměry pozemků:
- z celkové výměry 6266 m2 částí pozemků parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 740/49 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy
- na část pozemku parc.č.  740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5091 m2 a část pozemku parc.č.
740/49 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1366 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy dle zákresu v
situačním snímku, který je přílohou materiálu

b) změny doby užívání předmětu smlouvy:
- z doby určité - do doby ukončení rekonstrukce a demolice objektu nákupního centra "ODRA"
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

c) změny účelu užívání předmětu smlouvy:
- z plánované rekonstrukce a demolice objektu nákupního centra "ODRA"
-  na  zřízení  a  rekonstrukce  zpevněných ploch a  provedení  parkových  úprav  v  rámci  realizace  stavby
"Obchodní centrum Odra"

2. uzavřít se společností 3E PROJEKT, a.s., IČ: 25389092, se sídlem podnikání Mjr. Nováka 1490/14, 700 30
Ostrava - Hrabůvka Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti a o právu provést stavbu č. 7/014/181
/09/Tóth ze dne 15.6.2009 ve znění přílohy tohoto materiálu, týkající se:

a) zúžení předmětu nájmu o pozemek parc.č. 740/80 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 410 m2

b) změny výměry pozemků:
- z celkové výměry 4475 m2 částí pozemků parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 740/49 ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc.č. 740/80 ostatní plocha, manipulační plocha
- na část pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře  2907,50 m2 a část pozemku parc.č.
740/49 ostatní plocha,  ostatní komunikace o výměře 4,50 m2 dle zákresu v situačním snímku,  který je
přílohou materiálu

c) změny doby užívání předmětu smlouvy:
- z doby určité - do doby odkoupení dotčených pozemků
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

4387/105  
23

Pronájem parkovacího stání č. 07 v parkovacím objektu PO 51, ul. Ladislava Hosáka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout parkovací stání č.  07 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51,  budovy bez čp./če.,
garáž, která je součástí pozemku parc. č. 225 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka, Ostrava-Bělský
Les P. V., bytem B. Četyny 931/4, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně
DPH měsíčně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění vzorové nájemní smlouvy schválené radou městského
obvodu dne 3. 12. 2015, usnesením č. 1806/48 dle důvodové zprávy

4388/105  
24

Pronájem parkovacího stání č. 78 v parkovacím objektu PO 51, ul. Ladislava Hosáka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout parkovací stání č.  78 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51,  budovy bez čp./če.,
garáž, která je součástí pozemku parc. č. 225 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka, Ostrava-Bělský
Les  Z.  R.,  bytem  L.  Hosáka  1003/17  ,  Ostrava-Bělský  Les,  za  účelem  užívání  parkovacího  stání  pro
parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690
Kč včetně DPH měsíčně a uzavřít  nájemní smlouvu ve znění  vzorové nájemní smlouvy schválené radou
městského obvodu dne 3. 12. 2015, usnesením č. 1806/48 dle důvodové zprávy

4389/105  
25

Pronájem parkovacích stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací stání č. 11 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, Ostrava-Dubina,
D.  Z.  B.,  bytem  J.  Škody  183/4,  Ostrava-Dubina,  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. 12 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, Ostrava-Dubina, P.
Z., bytem J.  Škody 183/4,  Ostrava-Dubina,  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

about:blank
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3) pronajmout parkovací stání č. 15 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, Ostrava-Dubina,
obchodní firmě KATAN JOB s.r.o., se sídlem Františka Formana 259/26, Ostrava-Dubina, IČ 278 59 924, 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

4390/105  
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Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
pod garážemi v cizím vlastnictví, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45 Kč/m2/rok,
níže uvedeným vlastníkům:
1.    pozemek p.č.st. 1157, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Plavecká, manželům J. a
H. S., bytem Dr. Martínka 1489/1, Ostrava-Hrabůvka
2.    pozemek p.č.st. 1687/21, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku, J.
V., bytem Mozartova 2049/4, Ostrava-Zábřeh
3.    pozemek p.č.st. 1994/2, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy, M.
H., bytem Gončarovova 1510/1, Ostrava-Zábřeh
4.    pozemek p.č.st. 1994/11, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy, R.
F., bytem Vl. Vlasákové 937/7, Ostrava-Bělský Les
5.    pozemek p.č.st. 2110/11, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy, A.
V., bytem Sarajevova 1514/1, Ostrava-Zábřeh
6.    pozemek p.č.st. 2110/15, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy, J.
K., bytem Dr. Martínka 1168/47, Ostrava-Hrabůvka
7.    pozemek p.č.st. 2362, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, P. V.,
bytem B. Četyny 931/4, Ostrava-Bělský Les
8.    pozemek p.č.st. 2380, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, R. H.,
bytem Výškovická 2566/70, Ostrava-Zábřeh
9.     ½ pozemku p.č.st.  2959/3,  zast.  pl.  o výměře 9,5 m2 v k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  lokalita Rudná-
Pavlovova, T. P., bytem Petruškova 2764/16, Ostrava-Zábřeh
10 ½ pozemku p.č.st.  2967/5,  zast.  pl.  o  výměře  9,5 m2 v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  lokalita  Rudná-
Pavlovova, J. H., bytem Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice
11.  ½ pozemku p.č.st.  2968/8,  zast.  pl.  o  výměře  10 m2 v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  lokalita  Rudná-
Pavlovova, A. G., bytem 29. dubna 258/31, Ostrava-Výškovice
12.  ½ pozemku p.č.st.  2968/9,  zast.  pl.  o  výměře  10 m2 v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  lokalita  Rudná-
Pavlovova, L. K., bytem Slovanská 1221/3, Havířov
13 ½ pozemku p.č.st.  2982/11,  zast.  pl.  o  výměře  10 m2 v  k.ú.  Zábřeh nad  Odrou,  lokalita  Rudná-
Pavlovova, M. Š., bytem Horní 1438/80, Ostrava-Hrabůvka
14. část pozemku p.č.st. 2954/1, zast. pl. o výměře 10,13 m2 (celková výměra 224 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti  1690/37376 příslušející  k  jednotce 23/652 v k.ú.  Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, manželům Ing. R. a Ing. L. F., bytem Baranovova 2175/8, Ostrava-Zábřeh
15. část pozemku p.č.st. 2963/1, zast. pl. o výměře 9,30 m2 (celková výměra 229 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti  1554/38246 příslušející  k  jednotce 14/432 v k.ú.  Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, L. V., bytem J. Ziky 1963/19, Ostrava-Poruba
16. část pozemku p.č.st. 2965/1, zast. pl. o výměře 9,46 m2 (celková výměra 226 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1601/38246 příslušející k jednotce 12/402 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, manželům J. a D. Z., bytem Petruškova 2765/18, Ostrava-Zábřeh

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh tohoto materiálu

4391/105  
27

Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  části  pozemků p.p.č.  438/12 ostatní  plocha,  sportoviště  a  rekreační  plocha,  p.p.č.  439/43
zahrada a st.p.č. 424/1 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1777,4 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
obec Ostrava, ul. Nová, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem
- provozování víceúčelového velkého hřiště o výměře 940 m2 na části pozemku p.p.č. 438/12
- provozování víceúčelového malého hřiště o výměře 70,4 m2 na části pozemku p.p.č. 438/12 a o výměře
480 m2 na části pozemku st.p.č. 424/1
- užívání přístupových zpevněných ploch o výměře 151 m2 na části pozemku p.p.č. 438/12 a o výměře 73
m2 na části pozemku st.p.č. 424/1
- užívání pozemku pod kontejnerem a jako zázemí o výměře 63 m2 na části pozemku p.p.č. 439/43,
Tělocvičné jednotě Sokol Ostrava – Zábřeh, IČ: 42767466, se sídlem Nová 3170/8, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
s ročním nájemným ve výši 1.000,- Kč, na dobu určitou 10 let a  uzavřít nájemní smlouvu, ve znění přílohy
tohoto materiálu

4392/105  
28

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti, k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

souhlasí

about:blank
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se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní přípojky v předpokládané délce cca 18 bm v rámci
stavby pod názvem „Novostavba rodinného domu v Ostravě - Výškovicích",  na částech pozemků parc.č.
793/241 ostatní plocha, zeleň a parc.č. 793/279 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti   dle  předloženého návrhu k částem pozemků parc.č.  793/241
ostatní plocha, zeleň a parc.č. 793/279 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  za  účelem  umístění  stavby
vodovodní přípojky v předpokládané délce cca 18 bm v rámci stavby pod názvem „Novostavba rodinného
domu v  Ostravě  -  Výškovicích“,  ve  prospěch pozemku parc.č.  567/3 trvalý  travní  porost  (ZPF)  v  k.ú.
Výškovice u Ostravy, který je ve vlastnictví pana M. P., bytem Mühlstraße 10, Schönau, 834 71 Německo, za
úhradu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní přípojky  

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného  trpět  umístění,  užívání  a  provozování  vodovodní  přípojky,  a  to  vše  v  rozsahu  daném
geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 28.2.2019 uzavřít s vlastníkem pozemku parc.č. 567/3
trvalý  travní  porost  (ZPF)  v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  panem  Milanem  Plavim,  bytem  Mühlstraße  10,
Schönau, 834 71 Německo, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti,
Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4393/105  
29

Záměr na pronájem části pozemku  v k. ú.Výškovice u Ostravy, lokalita ul. 29. dubna

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části  pozemku p.č.  740/4 - ostatní  plocha,  jiná  plocha o výměře  13 m² v  k.ú.
Výškovice  u  Ostravy,  lokalita  "ul.  29.  dubna",  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného
městskému obvodu Ostrava -  Jih,  za  účelem  užívání  pozemku pod stavbou parkovacího  stání  na  dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

4394/105  
30

Záměr na pronájem části pozemku a stanovisko k záměru prodeje části pozemku  v k.ú. Zábřeh
 nad Odrou, ul. Dolní

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 474/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Dolní, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod částí stavby bydlení č.p. 141 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví Svazu vodáků Moravy a Slezska, z.s., IČ: 15502473, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č.
474/25 ostatní plocha,  ostatní komunikace o výměře 17 m2, dle geometrického plánu č.  3349-174/2016
oddělené a  nově  označené jako st.p.č.  6626 zastavěná plocha v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Dolní,  ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih, pod částí stavby bydlení
č.p. 141 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Dolní  30

4395/105  
31

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout parkovací stání č. 69 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, 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

4396/105  
32

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. 1994/1, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
2.    pozemek p.č.st. 2563, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

4397/105  
33

Záměr na změnu nájemních smluv na pronájem částí pozemků svěřených městskému obvodu

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru změnit  nájemní  smlouvy  uzavřené  za  účelem  instalace  promolaviček  s reklamní  plochou na
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:

about:blank
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a) Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/577/11/Gál. ze dne 24.10.2011, ve znění dodatku č. 1, uzavřenou
se společností SeePOINT družstvo, IČ: 278 43 122, se sídlem Fryčovice 714, PSČ 739 45, snížením výměry
částí pronajatých pozemků z výměry 44 m² na výměru 43 m², tzn. snížení počtu laviček ze 44 ks na 43 ks,
konkrétně zrušení umístění 1 ks lavičky na části pronajatého pozemku p.p.č. 223/14 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní

b) Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/378/12/Vru ze dne 1.10.2012, ve znění dodatku č. 1, uzavřenou
se společností AD-Net, spol. s r.o., IČ: 261 62 695, se sídlem Opletalova 1441/19, Nové Město, 110 00 Praha
1, snížením výměry částí pronajatých pozemků z výměry 60 m² na výměru 59 m², tzn. snížení počtu laviček
ze 60 ks na 59 ks, konkrétně zrušení umístění 1 ks lavičky na části pronajatého pozemku p.p.č. 223/14
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní

4398/105  
34

Záměr na změnu smlouvy o nájmu nemovitosti – pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul.
Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru  změnit  Smlouvu  o  nájmu nemovitosti  č.  7/014/332/13/Dzi  ze  dne  9.9.2013,  uzavřenou  se
společností AGRO Stará Bělá spol. s r.o., IČ: 607778893, Blanická 252/172, 724 00 Ostrava - Stará Bělá, za
účelem provozování zemědělské činnosti, na části pozemku parc.č. 893/154 trvalý travní porost o výměře
84440 m2, na pozemku parc.č. 893/153 trvalý travní porost (ZPF) o celkové výměře 1392 m2 a na pozemku
parc.č.  893/152 trvalý  travní  porost  (ZPF) o  celkové  výměře  1367 m2 v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s
roční výpovědní dobou ke dni 1. října běžného roku, spočívající v úpravě výměry pozemku parc.č. 893/154
trvalý travní porost (ZPF) na část o výměře 49744 m2 dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který je
přílohou tohoto materiálu

4399/105  
35

Změna nájemní  smlouvy -  záměr  na  zúžení  rozsahu pronajímaných pozemků,  k.ú.  Dubina  u
Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 2/a/042/410/94/Ing.Kol ze dne 23.1.1995 ve znění dodatků
č. 1 až 9, uzavřenou se společností AUTOMONT CSW, spol. s r.o., IČ: 41034511, se sídlem Horní 3023/122,
700 30 Ostrava - Bělský Les, na pronájem pozemků

·         parc.č. 268 zast.plocha a nádvoří o výměře 1734 m2

·         parc.č. 269 zast.plocha a nádvoří o výměře 152 m2

·         parc.č. 270 zast.plocha a nádvoří o výměře 171 m2

·         parc.č. 350 zast.plocha a nádvoří o výměře 961 m2

·         parc.č. 271 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3154 m2

·         parc.č. 273 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3924 m2

·         parc.č. 274 ostatní plocha, zeleň o výměře 962 m2

·         parc.č. 275 ostatní plocha, zeleň o výměře 568 m2

v k.ú.  Dubina u Ostravy,  za  účelem  výstavby  a  provozování  komplexu objektů autoslužeb  (autosalón,
autoservis, autobazar, čerpací stanice), na dobu 60-ti let, spočívající ve zúžení předmětu nájmu o:

- část pozemku parc.č. 274 o výměře 588 m2 (v GP nově označeno jako parc.č. 274/1)

- část pozemku parc.č. 273 o výměře 686 m2 (v GP nově označeno jako parc.č. 273/2)

- část pozemku parc.č. 273 o výměře 49 m2 (v GP nově označeno jako parc.č. 273/3)

- pozemek parc.č. 275 o výměře 624 m2 jako celek

dle zákresu v situačním snímku

4400/105  
36

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků

Rada městského obvodu

rozhodla

o ocenění  pedagogických pracovníků školských zařízení  Městského obvodu Ostrava-Jih u příležitosti  Dne
učitelů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

4401/105  
37

Návrh  na  vyřazení  odcizeného majetku  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Hrabůvka,
Krestova 36A, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih
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Rada městského obvodu

rozhodla

o vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova
36A, příspěvkové organizace  v celkové hodnotě Kč 18 840,00 dle předloženého návrhu

4402/105  
39

Revokace usnesení č. 4218/102  ze dne 23. 2. 2017 ve věci podání žádosti o dotaci na projekt
 "Bytové domy Fr. Formana  47, 49"

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení  č.  4218/102  ze  dne  23. 2. 2017  ve  věci  podání  žádosti o dotaci  na projekt  "Bytové domy  Fr.
Formana  47, 49"  v  rámci  výzvy  z Integrovaného regionálního operačního programu

4403/105  
40

Revokace usnesení č. 4219/102  ze dne 23. 2. 2017 ve věci podání žádosti o dotaci na projekt
 "Bytové domy Fr. Formana  51, 53"

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení  č.  4219/102  ze  dne  23. 2. 2017  ve  věci  podání  žádosti o dotaci  na projekt  "Bytové domy  Fr.
Formana  51, 53"  v  rámci  výzvy  z Integrovaného regionálního operačního programu

4404/105  
41

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod" mezi Mateřskou školou Ostrava-Dubina,
A.  Gavlase  12A,  příspěvkovou  organizací,  se  sídlem  A.  Gavlase  182/12A,  700  30  Ostrava-Dubina,  IČ
75029880 a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava, Moravská Ostrava,
IČ 02414368 na odběrném místě mateřská škola na ulici A. Gavlase 182/12A, Ostrava-Dubina a J. Maluchy
244/13, Ostrava-Dubina dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

4405/105  
42

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou

Rada městského obvodu

souhlasí

s  uzavřením  "Smlouvy  o  dodávce  vody  a  o  odvádění  odpadních vod" mezi  Mateřskou školou Ostrava-
Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkovou organizací, se sídlem Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČ  75029847 a  společnosti  Ostravské  vodárny  a  kanalizace  a.s.,  Nádražní  28/3114,  Ostrava,  Moravská
Ostrava, IČ 02414368 na odběrném místě mateřská škola na ulici Volgogradská 2613/4, Ostrava-Zábřeh,
Gurťjevova 458/9, Ostrava-Zábřeh a Chrjukinova, 181/11, Ostrava-Zábřeh dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

4406/105  
43

Souhlas  s  převedením finančních  prostředků z  rezervního fondu do fondu investic  Mateřské
školy  Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A , příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic Mateřské  školy
 Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

4407/105  
44

Souhlas s realizací projektu "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů v MŠ Volgogradská
4 Ostrava"   Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s realizací projektu "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů v MŠ Volgogradská 4 Ostrava"   Mateřské
školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace,   financovaný  z rozpočtu MŠMT dle výzvy č.
02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt bude
realizován z  operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání

4408/105  
45

Souhlas s realizací projektu "Šablony - ZŠ a MŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka"   Základní školy a
mateřské školy Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s realizací projektu "Šablony - ZŠ a MŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka"   Základní školy a mateřské školy
Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace,   financovaný  z rozpočtu MŠMT dle výzvy č.
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02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ. Projekt bude
realizován z  operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání

4409/105  
46

Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2017/2018, dle
předloženého návrhu.

4410/105  
47

Výjimka  z  počtu  dětí   v  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Hrabůvka,  A.  Kučery  20,
příspěvkové  organizaci,  jejíž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,  Městský  obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení  výjimky  z  počtu  dětí   v  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Hrabůvka,  A.  Kučery  20,
příspěvkové  organizaci,  jejíž zřizovatelem je  Statutární  město Ostrava,  Městský  obvod Ostrava-Jih,  pro
školní rok 2017/2018, dle předloženého návrhu.

4411/105  
48

Výjimka  z  počtu  dětí   v  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Zábřeh,  Horymírova  100,
příspěvkové  organizaci,  jejíž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,  Městský  obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení  výjimky  z  počtu  dětí   v  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Zábřeh,  Horymírova  100,
příspěvkové  organizaci,  jejíž zřizovatelem je  Statutární  město Ostrava,  Městský  obvod Ostrava-Jih,  pro
školní rok 2017/2018, dle předloženého návrhu.

4412/105  
49

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu dodávka služeb

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-Hrabůvka, Provaznická 64, 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 250 000,00  vč. DPH dle důvodové
zprávy
ukládá

ředitelce příspěvkové organizace jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

4413/105  
50

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu nákup nábytku

Rada městského obvodu

rozhodla

o neudělení 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-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkovou organizaci  za  účelem  vyhlášení  výběrového  řízení  -  zakázky  malého rozsahu na  dodávku
nábytku ve výši Kč 470 000,00 vč. DPH dle důvodové zprávy
ukládá

ředitelce příspěvkové organizace jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

4414/105  
51

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

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2017
- Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

4415/105  
52

Žádost o finanční dar na projekt "Mezinárodní festival outdoorových filmů  - 15. ročník 2017"

Rada městského obvodu
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souhlasí

s  poskytnutím  finančního daru organizaci  OUTDOOR  FILMS s.r.o.,  Smetanovo  náměstí  1180/7,  702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 28614593 na projekt  "Mezinárodní festival outdoorových filmů - 15. ročník
2017" ve výši 20 tis. Kč
souhlasí

s  použitím  znaku  a  loga  městského  obvodu  Ostrava-Jih  obdarovaným  za  účelem  propagace  obvodu
Ostrava-Jih
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu darovací smlouvy

4416/105  
53

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním sídla spolku "Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek - Regionální klub Ostrava",
pobočný  spolek,  Michálkovická  1810/181,  Slezská  Ostrava,  710  00  Ostrava,  IČO:  01310453  v  sídle
Kulturního zařízení Ostrava-Jih,  příspěvkové organizace na adrese Dr.  Martínka 1439/4,  700 30 Ostrava-
Hrabůvka

4417/105  
54

Předfinancování  a  souhlas  s  podáním  žádosti  o  podporu  projektu  "Jazyková  učebna  K15"
 Základní škole a mateřské škole  Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o podporu do výzvy ITI
rozhodla

požádat radu města o schválení předfinancování projektu v rámci výzvy ITI  v částce Kč 10 781 100,--

4418/105  
55

Předfinancování a spolufinancování projektu "Podpora přírodních věd na ZŠ Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 27, p.o."  Základní škole  Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

rozhodla

požádat radu města o schválení 90%ního předfinancování projektu v rámci výzvy ITI  v částce Kč 1 440
000,--
a souhlasí

s 10%ní  účastí na předfinancování a spolufinancování projektu  v částce  Kč 160 000,--
doporučuje

zastupitelstvu schválit účast na předfinancování a spolufinancování ve výši 10% v částce Kč 160 000,-- dle
upravené důvodové zprávy předloženého materiálu, podmíněné schválením žádosti o podporu

4419/105  
56

Předfinancování, spolufinancování a souhlas s podáním žádosti o podporu projektu "Komplexní
modernizace učeben s bezbariérovým přístupem"  Základní škole  Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská
23, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o podporu do výzvy ITI
rozhodla

požádat radu města o schválení 90%ního předfinancování projektu v rámci výzvy ITI  v částce Kč 5 850
 000,--
a souhlasí

s 5%ní  účastí na předfinancování a spolufinancování v částce  Kč 325 000,--
doporučuje

zastupitelstvu schválit  účast na předfinancování a spolufinancování ve výši 5 % v částce Kč 325 000,-- dle
upravené důvodové zprávy předloženého materiálu, podmíněné schválením žádosti o podporu

4420/105  
57

Předfinancování,  spolufinancování  a  souhlas  s  podáním  žádosti  o  podporu  projektu
"Modernizace  učeben"   Základní  škole  a  mateřské  škole   Ostrava-Dubina,  V.  Košaře  6,
příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o podporu do výzvy ITI
rozhodla

požádat radu města o schválení 90%ního předfinancování projektu v rámci výzvy ITI  v částce Kč 2 070
000,--
a souhlasí
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s 10%ní  účastí na předfinancování a spolufinancování v částce Kč 230 000,--
doporučuje

zastupitelstvu schválit účast na předfinancování a spolufinancování ve výši 10% v částce Kč 230 000,-- dle
upravené důvodové zprávy předloženého materiálu, podmíněné schválením žádosti o podporu

4421/105  
58

Návrh na vydání Zásad pro použití prostředků Sociálního fondu

Rada městského obvodu

vydává

s účinností od 1. 4. 2017 Zásady pro použití prostředků Sociálního fondu, ve znění přílohy č. 1 předloženého
materiálu

4422/105  
59P

Odpis nerealizované projektové dokumentace

Rada městského obvodu

schvaluje

odpis  z  účtu  042  110  Nedokončený  hmotný   majetek  -  stavební  investice,  nerealizované  projektové
dokumentace v celkové výši 1 142 400,00 Kč
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zajistit potřebné úkony související s odpisem uvedeného majetku z účtu 042 110
Termín: 15. 04. 2017

4423/105  
60P

Podmínky  výzvy  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  dodávky)  -  „Dodávka  kancelářského
nábytku v roce 2017“  VZ 32.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na  veřejnou zakázku malého  rozsahu na  dodávky  VZ 32.17  „Dodávka
kancelářského 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 32.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové kupní smlouvy.
Termín: 05. 06. 2017

4424/105  
61P

Podmínky výzvy  (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce)  -  Izolace proti  zemní
vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 25.17 "Izolace
proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka“
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

about:blank
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- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
4. Jaroslav Musial, člen komise ekonomické a investiční, člen zastupitelstva obvodu

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
4. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu, člen komise ekonomické a investiční
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 25.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 25. 05. 2017

4425/105  
62P

Podmínky výzvy  (veřejná  zakázka malého rozsahu na stavební práce)  -  „Výměna vstupních
domovních dveří, Výškovická 151, Ostrava-Výškovice“ VZ 15.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 15.17 na stavební práce „Výměna
vstupních domovních dveří, Výškovická 151, Ostrava-Výškovice“ dle § 27 písm. b) 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. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Tereza Pustelníková, Dis., odbor investiční
3. Ing. Radomíra Marenczoková, Dis., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
4. Jaroslav Musial, člen komise ekonomické a investiční, člen zastupitelstva obvodu

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace investic odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
4. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu, člen komise ekonomické a investiční
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 15.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 05. 06. 2017

4426/105  
63P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky - Provádění zámečnických a sklenářských prací v BD
ve vlastnictví SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
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výběru  ekonomicky  nejvýhodnější  nabídky  u  podlimitní  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  VZ  30.17
"Provádění  zámečnických  a  sklenářských  prací  v  bytových  domech  ve  vlastnictví  SMO,  svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih" a o uzavření rámcové smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s
vybraným  dodavatelem  TOKKRA  Servis  s.r.o.,  V.  Jiřikovského  150/58,  700  30  Ostrava-Dubina,  IČO:
29461022, za nabídkovou cenu Kč 144,00 bez DPH za 1 hod.  práce (viz příloha č.  1 přiloženého návrhu
rámcové smlouvy o dílo předloženého účastníkem v nabídce) s dobou trvání rámcové smlouvy o dílo do
vyčerpání finančního limitu max. do 1.500.000,00 Kč bez DPH nebo do uplynutí doby do 31. 12. 2017 podle
toho, která skutečnost nastane dříve
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit  návrh rámcové  smlouvy  o  dílo  s  vybraným  dodavatelem  na  realizaci  této  podlimitní  veřejné
zakázky na stavební práce VZ 30.17 "Provádění zámečnických a sklenářských prací v bytových domech ve
vlastnictví SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 07. 04. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit  návrh  rámcové  smlouvy  o  dílo  s  vybraným  dodavatelem  na  realizaci  této  podlimitní  veřejné
zakázky  na stavební práce VZ 30.17 "Provádění zámečnických a sklenářských prací v bytových domech ve
vlastnictví SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 11. 04. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 30.17 "Provádění zámečnických a sklenářských prací v
bytových domech ve vlastnictví SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 13. 04. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 30.17 "Provádění
zámečnických a sklenářských prací v bytových domech ve vlastnictví SMO, svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih"
Termín: 21. 04. 2017

4427/105  
64P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště - dvory B. Četyny, V. Vlasákové"

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 117.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště - dvory B. Četyny, V. Vlasákové" a o uzavření smlouvy o dílo u této
nadlimitní  veřejné  zakázky  s  vybraným  dodavatelem  Ing.  Roman Fildán,  Na  Stuchlíkovci  738,  735 14
Orlová-Lutyně, IČO: 75379007:
- u 1. dílčí části – „Vybudování parkovacích stání na ul. Bohumíra Četyny – p.p.č. 162 a 163, k. ú. Dubina u
Ostravy“ za nabídkovou cenu Kč 104.000,00 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., a
- u 2.  dílčí části – „Vybudování parkovacích stání na ul.  Vlasty Vlasákové – p.p.č. 121/1, k. ú. Dubina u
Ostravy“ za nabídkovou cenu Kč 126.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 200 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 117.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště - dvory B. Četyny,
V. Vlasákové"
Termín: 07. 04. 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 117.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště - dvory B. Četyny,
V. Vlasákové"
Termín: 11. 04. 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  117.16  Zpracování  projektové  dokumentace  na
"Parkoviště - dvory B. Četyny, V. Vlasákové"
Termín: 13. 04. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského
obvodu  a  zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  117.16
Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště - dvory B. Četyny, V. Vlasákové"
Termín: 21. 04. 2017

4428/105  
65P

Výzva  (zjednodušené  podlimitní  řízení,  podlimitní  veřejná  zakázka  na  stavební  práce)   -
Zateplení obvodového pláště, oprava střechy a sanace lodžií bytových domů B. Václavka 19, 21
Ostrava - Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na  podlimitní  veřejnou zakázku na  stavební  práce  VZ 04.17 "Zateplení
obvodového pláště, oprava střechy a sanace lodžií bytových domů B. Václavka 19, 21 Ostrava - Bělský Les“
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ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a části III. 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 ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Karel Malík, předseda komise ekonomické a investiční, člen zastupitelstva obvodu
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu, člen komise ekonomické a investiční
5. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 04.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 25. 05. 2017

4429/105  
66P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Vyměření společných prostor
bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih pro zajištění úklidu

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  služby  VZ  28.17  "Vyměření
společných prostor bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih pro zajištění
úklidu“ 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
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Zuzana Hejnová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu, člen komise ekonomické a investiční
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Jaroslav Musial, člen komise ekonomické a investiční, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 28.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 25. 05. 2017
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4430/105  
67P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava fasády a střechy
objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 09.17 "Oprava
fasády a střechy objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ 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. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu, člen komise ekonomické a investiční
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Jaroslav Musial, člen komise ekonomické a investiční, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 09.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 25. 05. 2017

4431/105  
68P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Vybudování kanalizační
přípojky pro budovu A na ul. Volgogradská 3149/32a, Ostrava-Zábřeh " VZ 168.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební  práce  VZ  168.16
"Vybudování kanalizační přípojky pro budovu A na ul.  Volgogradská 3149/32a, Ostrava-Zábřeh " dle § 27
písm. b) 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. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Jaroslav Musial, člen komise ekonomické a investiční, člen zastupitelstva obvodu

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Otakar Šimík, člen komise ekonomické a investiční, člen rady obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 168.16 a

about:blank
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předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 05. 06. 2017

4432/105  
69

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s  přijetím  daru  do  vlastnictví   Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Kosmonautů  13,
příspěvkové organizace -  finanční dar ve výši Kč 1 320,00  dle důvodové zprávy

4433/105  
70

Návrh  na  vydání  Zásad  pro nakládání  s  finančními  prostředky,  postupy  v  účetnictví  a  další
ustanovení

Rada městského obvodu

stahuje

materiál č. 70, týkající se Návrhu zásad pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další
ustanovení, z jednání 105. schůze rady městského obvodu

4434/105  
71

Pověření

Rada městského obvodu

bere na vědomí

udělení  pověření   zaměstnanci  statutárního  města  Ostravy,  zařazeného  do  Úřadu  městského  obvodu
Ostrava-Jih, odboru bytového a ostatního hospodářství p. Romanu Knoppovi v rozsahu přílohy č. 1.

4435/105  
72

Námitky společnosti Čirva, s.r.o. proti výpovědi z nájmu nebytového prostoru na ul. Horní 81,
Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

bere na vědomí

námitky  proti  výpovědi  z nájmu ze  dne  16.02.2017 nájemce  -  společnosti  Čirva,  s.r.o.,  Hradní  27/37,
Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava, IČ: 25859871, který užívá nebytový prostor - stavbu č. p. 287, objekt
občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. 71/142, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Dubina u
Ostravy, nacházející se na ul. Horní č. o. 81, v Ostravě - Dubině,
a souhlasí

s návrhem odpovědi ve věci námitek proti výpovědi, včetně neuznání jednostranného započtení částky za
neodstraněné vady předmětu nájmu na dlužné nájemné,
trvá

i nadále na výpovědi z nájmu nebytových prostor.

4436/105  
73

Návrh rozpočtových opatření č. 12/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

a) změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle bodu 4, 6 důvodové zprávy

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5169 o 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5169 o 1 500 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121 o 186 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3631, pol. 6121 o 114 tis. Kč

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5222 o 20 tis. Kč

4)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 31xx, pol. 2322 o 241 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy bod 4 o 241 tis. Kč

5)
- snižují běžné výdaje  § 6409, pol. 5901 o 3 050 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3xxx, pol.5xxx o 2 865 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol.52xx o 185 tis. Kč

6)
- snižují běžné výdaje  § 6409, pol. 5901 o 100 tis. Kč
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- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 380 o 100 tis. Kč

4437/105  
74

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou na odběrné místo na ulici
Svornosti a odběrné místo na ulici Charvatská

Rada městského obvodu

souhlasí

I.  s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou č.59677/10217" na
odběrném  místě  Svornosti  -  obratiště  (točna  tramvají  DPO),  Ostrava  -  Zábřeh,  parcelní  č.st.  3202,  v
katastrálním  území  Zábřeh  nad  Odrou,  mezi  společností  Dopravní  podnik  Ostrava  a.s.,  se  sídlem
Poděbradova 494/2 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 61974757 a společností Ostravské vodárny a kanalizace
a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ 45193673.

II. s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou č........../25360" na
odběrném místě  Charvatská 734/10,  Ostrava - Výškovice,  parcelní  č.st.  793/307,  v  katastrálním  území
Výškovice u Ostravy, mezi spolkem CDU SPORT - VOLNÝ ČAS z.s., se sídlem Charvatská 734/10, Ostrava -
Výškovice, IČ 22675256 a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,  Ostrava - Moravská Ostrava,
Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ 45193673 dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smluv.

4438/105  
75

Revitalizace fotbalového areálu Klegova - smlouva "O zajištění vybudování přeložky rozvodného
tepelného zařízení"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy "O zajištění vybudování přeložky rozvodného tepelného zařízení, vzájemné součinnosti a
uvedení do provozu" s vlastníkem rozvodného zařízení Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 451 93 410 se sídlem
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zhotovitelem VZ 132.16 EUROGREEN CZ s.r.o., IČO:
64651959 se  sídlem Náměstí  Jiřího 2,  407 56 Jiřetín pod Jedlovou,   na  zajištění  a  realizaci  předmětné
přeložky.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit všechny úkony související  s uzavřením smlouvy.
Termín: 10. 04. 2017

4439/105  
76P

Smlouva  na  dopracování  projektové  dokumentace  na  akci  "Náměstí  O-Jih,  veřejný  prostor,
Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

o  výjimce  ze  ZÁSAD  pro  zadávání  veřejných  zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu
Ostrava-Jih a jím řízených přízpěvkových organizací, a to z ustanovení dle části II. skupiny B - článku I. z
důvodu uzavření výše uvedené smlouvy se zhotovitelem  PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. IČO 27787443
rozhodla

o  uzavření  smlouvy  na  dopracování  projektové  dokumentace  na  akci  "Náměstí  O-Jih,  veřejný  prostor
Hrabůvka" s firmou PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. IČO 27787443
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit  návrh smlouvy  o  dílo  a  smlouvy  příkazní  s vybraným  zhotovitelem  na  zpracování  projektové
dokumentace na akci "Náměstí O-Jih, veřejný prostor, Hrabůvka"
Termín: 10. 04. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřitt  návrh smlouvy  o  dílo  a  smlouvy  příkazní  s vybraným zhotovitelem  na zpracování  projektové
dokumentace na akci "Náměstí O-Jih, veřejný prostor, Hrabůvka"
Termín: 14. 04. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit  návrh smlouvy  o  dílo  a  smlouvy  příkazní  s  vybraným  zhotovitelem  na  zpracování  projektové
dokumentace na akci "Náměstí O-Jih, veřejný prostor, Hrabůvka"
Termín: 24. 04. 2017
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
předat  návrh smlouvy  o  dílo  a  smlouvy  příkazní  k  podpisu  starostovi  městského  obvodu a  zabezpečit
všechny potřebné úkony na akci "Náměstí O-Jih, veřejný prostor, Hrabůvka"
Termín: 27. 04. 2017

4440/105  
77

Jmenování členů komise ekonomické a investiční členy hodnotících komisí

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 4283/102 ze dne 23. 2. 2017
žádá

oddělení veřejných zakázek, aby jmenovalo členy komise ekonomické a investiční členy hodnotících komisí u
veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad Kč 300.000,00 bez DPH po předchozím projednání s
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předsedou komise ekonomické a investiční a dle individuálně projeveného zájmu členů komise.

4441/105  
78

Návrh  na  zřízení  oprávnění  pro  služby  přímého  bankovnictví  u  Komerční  banky  a.  s.  pro
oprávněnou osobu

Rada městského obvodu

souhlasí

s nastavením oprávnění ke službám přímého bankovnictví k účtům zřízeným u Komerční banky, a. s.,  se
sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07 Pavle Škereňové, ve znění přílohy č. 1 předloženého
materiálu
zmocňuje

Pavlu Škereňovou,  zaměstnankyni  statutárního  města  Ostravy,  zařazenou do  Úřadu městského  obvodu
Ostrava-Jih, odboru financí a rozpočtu jako účetní, k nakládání s prostředky na účtech zřízených u Komerční
banky, a. s. v rozsahu a způsobem stanoveným plnou mocí, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu
zmocňuje

Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu přiložených dokumentů "Příkazu k administraci"
a "Plné moci"

4442/105  
79P

Změny organizačního řádu

Rada městského obvodu

schvaluje

zařazení oddělení sociálně-právní ochrana dětí a oddělení sociální prevence odboru sociálně právní ochrana
dětí Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih jako oddělení oddělení sociálně-právní ochrana dětí a oddělení
sociální prevence do odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, to vše dnem 1. 4. 2017,
schvaluje

zrušení odboru sociálně právní ochrana dětí dnem 1. 4. 2017,
stanoví

celkový počet zaměstnanců zařazených do odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih na 94
a  celkový  počet  zaměstnanců  statutárního  města  Ostravy  zařazených  do  Úřadu  městského  obvodu
Ostrava-Jih na 337, a to dnem 1. 4. 2017,
schvaluje

změny v Organizačním řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a jeho Příloh č. 2 a 3 dle předloženého
návrhu s účinností od 1. 4. 2017.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat všechna související  personální  opatření  a  schválené  změny  zapracovat do Organizačního řádu
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 31. 03. 2017
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

38 Návrh  na  vyřazení  odcizeného  majetku  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská  6B,  příspěvkové  organizace,  jejíž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o  vyřazení  odcizeného  majetku  z  inventarizace  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace v celkové hodnotě Kč 14 369,00 dle předloženého návrhu

about:blank
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