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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 106. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 6. 4. 2017 10:00

(usn. č. 4443/106 - usn. č. 4451/106)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 106. schůze Rady městského obvodu, ze dne 6. 4. 2017 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

4443/106 1.

výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch (Věra Válková, místostarostka)

4444/106 2.

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

4445/106 3.

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 45370/18605 (Markéta Langrová, člen rady)

4446/106 4.

Výjimka z Provozního řádu střediska Skalice u Frýdku-Místku v sezóně r. 2017 (Markéta Langrová, člen rady)

4447/106 5P.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ 138.16 "Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v bytových
domech Rodimcevova 16,18 a 25,27,29 a Tylova 7, Ostrava-Zábřeh" (Markéta Langrová, člen rady)

4448/106 6P.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ 92.16 "Výměna regulačních a vypouštěcích ventilů na patách
stoupaček ústředního topení v bytových domech Volgogradská 26-165" (Markéta Langrová, člen rady)

4449/106 7.

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu Sportovního centra Dubina, na ul. Horní 81,
Ostrava-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

4450/106 8.

Schválení předfinancování projektů v rámci výzvy nositele ITI ostravské aglomerace (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

4451/106 9P.

Smlouva na dopracování projektové dokumentace na akci "Náměstí O-Jih, veřejný prostor, Hrabůvka" (Bc.
František Dehner, místostarosta)
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4443/106
1

výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch
Rada městského obvodu
rozhodla
dle článku 2, písmeno B) odst.1 " Smlouva o zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých
ploch" o zahájení kosení travnatých ploch v Městském obvodu Ostrava - Jih

a pověřuje
vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb Mgr. Daniela Jeřábka k podpisu výzvy k zahájení kosení
travnatých ploch s vybranými uchazeči této veřejné zakázky a k předání výzvy zhotovitelům
4444/106
2

Převzetí odběrného místa dodávky elektřiny a dodávky plynu po skončení nájmu na objektu
29.dubna 259/33 Ostrava - Výškovice
Rada městského obvodu
revokuje
část usnesení č. 4139/100 ze dne 9.2.2017, bod I. (převzetí odběrného místa dodávky elektrické energie).
souhlasí
I. s převzetím odběrného místa dodávky elektrické energie pro nebytový prostor v objektu na ulici 29.dubna
259/33, Ostrava - Výškovice, parcelní č.st. 1031- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3936 m2 v
katastrálním území Výškovice u Ostrava na základě ukončení nájmu a odhlášení odběrného místa nájemcem
ke dni 31.12.2016, a uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávek elektřiny
oprávněnému odběrateli č. 272/2016/OBH ze dne 7.11.2016, uzavřené mezi SMO, městským obvodem
Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka a společností One Energy & One Mobile a.s., Hornopolní
3322/34, Ostrava, IČ 01879880, včetně "Čestného prohlášení" a "Plné moci",v rozsahu předloženého znění,
dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu Dodatku č.1 smlouvy o sdružených službách
dodávek elektřiny oprávněnému odběrateli, Plné moci a Čestného prohlášení.

4445/106
3

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 45370/18605
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 45370/18605 na odběrném místě
Zdeňka Bára 286/3, Ostrava - Dubina, parcelní č.st. 71/92, v katastrálním území Dubina u Ostravy, mezi
společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71,
IČ 45193673 a SMO, městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka dle důvodové
zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

4446/106
4

Výjimka z Provozního řádu střediska Skalice u Frýdku-Místku v sezóně r. 2017
Rada městského obvodu
schvaluje
výjimku z Provozního řádu střediska Skalice u Frýdku-Místku nacházejícího se na pozemku parc. č. st. 919,
č. st. 920, č. st. 944, č. st. 945, č. 1065/1, č. 1065/2 v KÚ Skalice u Frýdku-Místku v sezóně r. 2017, dle
důvodové zprávy
a souhlasí
se zahájením provozu střediska Skalice u Frýdku-Místku nacházejícího se na pozemku parc. č. st. 919, č. st.
920, č. st. 944, č. st. 945, č. 1065/1, č. 1065/2 v KÚ Skalice u Frýdku-Místku v sezóně r. 2017 s účinností od
28.04.2017
dle důvodové zprávy

4447/106
5P

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ 138.16 "Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v
bytových domech Rodimcevova 16,18 a 25,27,29 a Tylova 7, Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0143/2017/OBH ze dne 10.2.2017 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v bytových domech
Rodimcevova 16, 18 a 25, 27, 29 a Tylova 4, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem TECHSTAIN s.r.o., IČ:
28633831, se sídlem Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava-Petřkovice, kterým se mění cena díla z důvodu

7.4.2017 9:17

4z6

about:blank

méněprací a realizace dodatečných prací souvisejicích s dokončením díla v rozsahu Změnového listu č. 1 na
cenu nejvýše přípustnou 5 595 346,98 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy.
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/0143/2017/OBH ze dne 10.2.2017 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava vnitřních rozvodů
vody a kanalizace v bytových domech Rodimcevova 16, 18 a 25, 27, 29 a Tylova 4, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 11.4.2017
Mgr. Petru Mentlikovi, tajemníkovi
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0143/2017/OBH ze dne 10.2.2017 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v bytových domech
Rodimcevova 16, 18 a 25, 27, 29 a Tylova 4, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 13.4.2017
4448/106
6P

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ 92.16 "Výměna regulačních a vypouštěcích ventilů na
patách stoupaček ústředního topení v bytových domech Volgogradská 26-165"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0981/2016/OBH ze dne 19.9.2016 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna regulačních a vypouštěcích ventilů na patách stoupaček
ústředního topení v bytových domech Volgogradská 26-165" se zhotovitelem Zdeňkem Hybnerem, IČ:
15495809, se sídlem Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava-Poruba, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto
zakázku o částku 65 158,00 Kč bez DPH na částku 820 642,00 Kč bez DPH, a to z důvodu realizace
dodatečných prací, dle důvodové zprávy.
ukládá
"Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/0981/2016/OBH ze dne 19.9.2016 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna regulačních a
vypouštěcích ventilů na patách stoupaček ústředního topení v bytových domech Volgogradská 26-165"
Termín: 11.4.2017
Mgr. Petru Mentlikovi, tajemníkovi
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0981/2016/OBH ze dne 19.9.2016 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna regulačních a vypouštěcích ventilů na patách stoupaček
ústředního topení v bytových domech Volgogradská 26-165"
Termín: 13.4.2017

4449/106
7

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu Sportovního centra Dubina, na ul.
Horní 81, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v budově Sportovního centra Dubina, objekt občanské
vybavenosti č. p. 287, která je součástí pozemku p. č. 71/142, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Dubina u
Ostravy, na ulici Horní č. o. 81 v Ostravě-Dubině, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a o
celkové výměře 153,35 m2, z toho:
- výměra 137,87 m2 s výší nájemného 900,- Kč/m2/rok bez DPH, s účelem užívání jako občerstvení za
podmínky zákazu kouření a zabezpečení provozní doby v rozsahu 6 - 22 hod.,
- výměra 15,48 m2 s výší nájemného 400,- Kč/m2/rok bez DPH, s účelem užívání k zajištění občerstvení při
pronájmu tribuny v rámci konání sportovních akcí v objektu za podmínky prodeje pouze balených nápojů,
teplých nápojů do nevratných obalů a balených potravin,
dle důvodové zprávy.

4450/106
8

Schválení předfinancování projektů v rámci výzvy nositele ITI ostravské aglomerace
Rada městského obvodu
bere na vědomí
usnesení rady města č. 06094/RM1418/89
souhlasí
- s předfinancováním projektu "Podpora přírodních věd na ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, p.o." ve výši
640 tis. Kč z rozpočtu městského obvodu
- s předfinancováním projektu "Komplexní modernizace učeben s bezbariérovým přístupem" ve výši 2 600
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tis. Kč z rozpočtu městského obvodu
- s předfinancováním projektu "Modernizace učeben" ve výši 920 tis. Kč z rozpočtu městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu schválit předfinancování:
- u projektu "Podpora přírodních věd na ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, p.o." ve výši 640 tis. Kč z
rozpočtu městského obvodu
- u projektu "Komplexní modernizace učeben s bezbariérovým přístupem" ve výši 2 600 tis. Kč z rozpočtu
městského obvodu
- u projektu "Modernizace učeben" ve výši 920 tis. Kč z rozpočtu městského obvodu
4451/106
9P

Smlouva na dopracování projektové dokumentace na akci "Náměstí O-Jih, veřejný prostor,
Hrabůvka"
Rada městského obvodu
revokuje
usnesení č. 4439/105 z 30.3.2017 o uzavření smlouvy na dopracování projektové dokumentace na akci
"Náměstí O-Jih, veřejný prostor, Hrabůvka"
rozhodla
o vyjímce ze ZÁSAD pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih a jím řízených příspěvkových 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, dle předloženého návrhu
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo a smlouvy příkazní s vybraným zhotovitelem na zpracování
dokumentace na akci "Náměstí O-Jih, veřejný prostor, Hrabůvka"
Termín: 10. 04. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo a smlouvy příkazní s vybraným zhotovitelem na zpracování
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
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
všechny potřebné úkony na akci "Náměstí O-Jih, veřejný prostor, Hrabůvka"
Termín: 27. 04. 2017
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