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Přehled usnesení 107. schůze Rady městského obvodu, ze dne 13. 4. 2017 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4452/107 1. Návrh rozpočtových opatření č. 13/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4453/107 2. Inventarizační zpráva za rok 2016 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4454/107 3. Návrh na vydání Zásad pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

4455/107 4. Návrh na uzavření Pojistné smlouvy č. 514746018 - pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti za újmu (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4456/107 5. Návrh na uzavření Dohody o změně ceny za zúčtování platebními kartami (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4457/107 6. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

4458/107 7. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb-plnění usnesení č.0234/7 (RNDr. František
Staněk, Ph.D. místostarosta)

4459/107 8. Dohoda o uznání závazku se splátkovým kalendářem M. A. (Věra Válková, místostarostka)

4460/107 9. Kupní smlouva o prodeji hrobového zařízení (Věra Válková, místostarostka)

4461/107 10. Kupní smlouva o prodeji hrobového zařízení (Věra Válková, místostarostka)

4462/107 11. Majetek nepatrné hodnoty - spoluvlastnický podíl na pozemcích v k.ú. Měrkovice vč. finanční hotovosti a
bezcenných osobních věcí (Věra Válková, místostarostka)

4463/107 12. Žádost o změnu předmětu činnosti (Věra Válková, místostarostka)

4464/107 13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. U Studia (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4465/107 14. Nabytí nemovité věci, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4466/107 15. Prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4467/107 16. Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4468/107 17. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4469/107 18. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti, k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Klášterského (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4470/107 19. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků a
Plzeňská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4471/107 20. Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4472/107 21. Stanovisko ke směně nemovitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova, ul. Kapitolní (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4473/107 22. Ukončení smlouvy o nájmu částí pozemků a záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě "Pavlovova -
Rudná", k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4474/107 23. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4475/107 24. Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4476/107 25. Změna nájemních smluv na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4477/107 26. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4478/107 27. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4479/107 28. Bezpečnostní situace a prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4480/107 29. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4481/107 30. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4482/107 31. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4483/107 32. 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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4484/107 33. Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu
Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4485/107 34. Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4486/107 35. Statisticko-analytický materiál školství městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4487/107 36. Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

4488/107 37. Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizaci, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4489/107 38. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu - návrh na zrušení usnesení
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

4490/107 39. Změna odpisového plánu na rok 2017 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)

4491/107 40. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

4492/107 41. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4493/107 42. Podnájem bytu (části bytu) (Markéta Langrová, člen rady)

4494/107 43. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

4495/107 44. Souhlas s podnájmem částí prostor v objektu na ul. Aloise Gavlase 48, Ostrava - Dubina (Markéta Langrová,
člen rady)

4496/107 45. Ukončení nájmu bytu, pronájem bezbariérového bytu, podání výpovědi z nájmu bytu, uzavření smlouvy o
ubytování (Markéta Langrová, člen rady)

4497/107 46. Úprava cen za provádění servisní služby osobního výtahu (Markéta Langrová, člen rady)

4498/107 47. Odpis pohledávky po zemřelé, pí H. T. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4499/107 48. Změna termínu schůze rady a návrh termínů schůzí Rady a zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih na II. pololetí 2017 (Bc. Martin Bednář, starosta)

4500/107 49P. Změna osobního příplatku řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4501/107 50P. „Nové parkovací plochy, prodloužení stávající nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa ul. B. Václavka,
kat. ú. Dubina u Ostravy“ - dodatek č. 2 (Bc. František Dehner, místostarosta)

4502/107 51P. Regenerace ŠJ + ŠD při ZŠ Srbská, ul. Výškovická 165, Ostrava-Výškovice - dodatek č. 1 (Bc. František
Dehner, místostarosta)

4503/107 52P. Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka - dodatek č. 2 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

4504/107 53P. Revitalizace fotbalového areálu Klegova - dodatek č. 1 (Bc. František Dehner, místostarosta)

4505/107 54P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadl. veřej. zakázka na služby, otevř. řízení) - Výměna stávajících měřidel tepla
(kalorimetrů), indikátorů vytápění a stávaj. vodoměrů teplé a SV za nová rádiová měřidla a poskytnutí
odečít. a rozúčt. služeb v BD O.-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4506/107 55P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře
svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

4507/107 56P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v
městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4508/107 57P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - ,,Výměna oken v tělocvičnách ZŠ V.
Košaře 6, Ostrava Dubina “ VZ 24.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4509/107 58P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - ,,Výměna výplní otvorů vč. krytů
těles ÚT MŠ Maluchy 105, Ostrava-Dubina“ VZ 20.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

4510/107 59P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště na ul. Krasnoarmejců" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

4511/107 60P. Výběr ekonomicky nejvýhodnějších nabídek (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - "Rámcová smlouva o
dílo na zpracování projektových dokumentací včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru" (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4512/107 61P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky)  - VZ 27.17 Údržba a
realizace dopravního značení na území SMO, městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2021 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4513/107 62P. Změna zadávacích podmínek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Provoz Sportovního centra
Dubina (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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4514/107 63P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zajištění úklidu ve společných prostorách
bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4515/107 64P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Zateplení půdy, oprava střechy,
výměna střešní krytiny bytových domů na ul. Zlepšovatelů 6, 8, 10, 12 Ostrava-Hrabůvka” VZ 01.17 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4516/107 65. Zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4517/107 66. Předfinancování projektu "Jazyková učebna K15"  Základní školy a mateřské školy  Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, p. o. (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4518/107 67. Souhlas s přijetím neinvestiční dotace Základní školy  a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4519/107 68. Revitalizace fotbalového areálu Klegova (Bc. František Dehner, místostarosta)

4520/107 69P. Smlouva na dopracování projektové dokumentace na akci "Náměstí O-Jih, veřejný prostor, Hrabůvka" (Bc.
František Dehner, místostarosta)

4521/107 70. Smlouva o provozování, provádění údržby a oprav elektrického zařízení č.17611010 (Markéta Langrová, člen
rady)

4522/107 71. Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4523/107 72. Rozhodnutí o zpětvzetí žaloby ve věci 120 C 25/2015 u Okresního soudu v Ostravě (Bc. Martin Bednář,
starosta)
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4452/107  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 13/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 550 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 43xx, pol. 522x o 550 tis. Kč

2)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169 o 32 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5171 o 246 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 4349, pol. 5169 o 32 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 4349, pol. 5171 o 246 tis. Kč

3)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5139 o 3 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5139 o 3 tis. Kč

4)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1141 o 127 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1180 o 127 tis. Kč

5)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5171 o 1 725 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121 o 1 725 tis. Kč

4453/107  
2

Inventarizační zpráva za rok 2016

Rada městského obvodu

bere na vědomí

inventarizačním zprávu za rok  2016 statutárního města  Ostravy,  městského obvodu Ostrava-Jih,  včetně
doporučení hlavní inventarizační komise, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4454/107  
3

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

Rada městského obvodu

vydává

s  účinností  od  01.05.2017  Zásady  pro  nakládání  s  finančními  prostředky,  postupy  v  účetnictví  a  další
ustanovení, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

4455/107  
4

Návrh  na  uzavření  Pojistné  smlouvy  č.  514746018  -  pojištění  členů  Jednotky  sboru
dobrovolných hasičů obce pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti za újmu

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  Pojistnou smlouvu č.  514746018 -  pojištění  členů Jednotky  sboru dobrovolných hasičů obce  pro
případ úrazu a pojištění odpovědnosti za újmu s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem, Římská
2135/45, 120 00 Praha 2, IČ 46973451, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
zmocňuje

Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu Pojistné smlouvy č. 514746018

4456/107  
5

Návrh na uzavření Dohody o změně ceny za zúčtování platebními kartami

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít Dohodu o změně ceny za zúčtování platebními kartami s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1,
Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
zmocňuje

Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu Dohody o změně ceny za zúčtování platebními
kartami

4457/107  
6

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

about:blank
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Čujkovova 31, 1+0, standard, č.b. 19
I. V., trvale bytem Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka

4458/107  
7

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
za období od 1.1.2017 do 31.3.2017

4459/107  
8

Dohoda o uznání závazku se splátkovým kalendářem M. A.

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít "Dohodu o uznání závazku se splátkovým kalendářem" s paní M. A., posld. bytem Veverkova 1514/7,
700 30 Ostrava-Hrabůvka,  ve  výši  7  550 Kč.  SMO městského  obvodu  Ostrava-Jih  vznikl  dluh z  titulu
neuhrazené pohledávky nákladů za pohřeb žehem bez obřadu zůstavitele J. P., úmrtí dne 08.03.2017.

Dlužník se zavazuje uhradit dluh v celkové výši 7 550 Kč (bez zákonného úroku z prodlení)  formou tří
pravidelných měsíčních splátek, a to  2 x 2 000 Kč a 1 x 3 550 Kč, se splatností k 30. dni v měsíci. První
splátka bude stanovena v měsíci dubnu 2017. V případě, že dlužník tento splátkový kalendář opakovaně
poruší, vyhrazuje si věřitel právo vymáhat celou dlužnou částku soudní cestou viz důvodová zpráva.

4460/107  
9

Kupní smlouva o prodeji hrobového zařízení

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít "Kupní smlouvu o prodeji hrobového zařízení" na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, U Studia, s
kupující L. H., posld. bytem L. Podéště 1862/24, 708 00 Ostrava-Poruba, a to dle důvodové zprávy

Hrobové  zařízení:  skupina  UH  XVIII,  řada  X,  hrobové  místo  číslo  57 -  kupní  cena  2 500 Kč,  odborné
vyjádření 100 Kč

4461/107  
10

Kupní smlouva o prodeji hrobového zařízení

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít "Kupní smlouvu o prodeji hrobového zařízení" na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, U Studia, s
kupující Z. N., posld. bytem U Cementárny 1479/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice, a to dle důvodové zprávy.

Hrobové zařízení: skupina UH XVIII, řada L, hrobové místo č. 16 - kupní cena 2 500 Kč, odborné vyjádření
100 Kč.

4462/107  
11

Majetek nepatrné hodnoty - spoluvlastnický podíl na pozemcích v k.ú.  Měrkovice vč. finanční
hotovosti a bezcenných osobních věcí

Rada městského obvodu

nedoporučuje

nabýt  majetek  nepatrné  hodnoty  po  zůstavitelce  E.  S.  do  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  a  to
spoluvlastnický podíl o velikosti 6/108 na pozemcích evidovaných jako parc. č. 3638/15 a parc. č. 3706/1,
ostatní plocha, v k.ú. Měrkovice vč. finanční hotovosti ve výši 864 Kč a bezcenných osobních věcí

nesouhlasí

se svěřením nemovité věci do vlastnictví městského obvodu Ostrava-Jih   dle důvodová zpráva

4463/107  
12

Žádost o změnu předmětu činnosti

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 12, týkající se Žádosti o změnu předmětu činnosti.

4464/107  
13

Dodatek č.  1  ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene na pozemky v  k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  se  společností  HYDRODYNAMIC  s.r.o.,  IČ:  01683128,  se  sídlem  Švabinského  1700/4,  Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, Smlouvě o právu provést stavbu č. 37/014/86/15/Ulr ze dne 18.6.2015, ve znění přílohy tohoto
materiálu, kterým se

about:blank
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a) mění trasa vodovodní přípojky v rámci stavby „Mycí boxy pro automobily na pozemku p.p.č. 732/8 k.ú.
Zábřeh nad Odrou“ na předpokládanou délku cca 14 bm pod povrchem částí pozemků p.p.č. 1095/1 ostatní
plocha,  silnice  a  p.p.č.  715/3 ostatní  plocha,  silnice  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  U Studia,  svěřené
městskému obvodu Ostrava – Jih  
b) prodlužuje doba platnosti smlouvy do 30.4.2019

4465/107  
14

Nabytí nemovité věci, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana

Rada městského obvodu

rozhodla

bezúplatně nenabýt nemovitou věc - stavbu chodníku o celkové výměře 5 m2 nacházející se na pozemku
parc.č. 71/120 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Dubina u Ostravy, svěřeném městskému obvodu, v
celkové hodnotě 12.100 Kč vč.  DPH, od společnosti  CANABA - Pozemní stavby,  s.r.o.,  IČ: 63146452,  se
sídlem Praha 4 - Nusle, Štětkova 1001/5, PSČ 140 00

4466/107  
15

Prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu prodat část pozemku p.p.č. 245/1 ostatní plocha, zeleň dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 1422-89/2016, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
Katastrálním pracovištěm Ostrava dne 15.7.2016, odděleného a nově označeného jako p.p.č. 245/29 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 24 m² v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví společnosti D.Ú.E.P., spol.  s r.o.,  IČ:
253 59 258, se sídlem Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 8, PSČ 700 30, za kupní cenu ve výši 23.260,- Kč +
zákonná  sazba  DPH,  za  podmínky  úhrady  správního  poplatku za  vklad  vlastnického  práva  do  katastru
nemovitostí  v  zákonné výši a nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.500,- Kč + zákonná
sazba DPH, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

4467/107  
16

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 73/49 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Dubina u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
užívání části  pozemku pod stávajícím schodištěm do budovy občanské vybavenosti,  na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 100 Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku 500 Kč ročně, Martinu Grymovi,
IČ: 64146987,  Slezská1409/34,  737 01 Český Těšín a  uzavřít  nájemní  smlouvu ve znění  přílohy  tohoto
materiálu

4468/107  
17

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek p.č. st. 6058 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou manželům J. T. a M. T., bytem Tlapákova 1243/13, Ostrava -
Hrabůvka,  za  cenu 11 Kč/m²/rok,  tj.  za  celkovou částku 176 Kč ročně  na  dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

4469/107  
18

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby kanalizační přípojky v délce cca 4 bm v rámci stavby pod názvem
„Stavební  úpravy  a  přístavba RD Klášterského 132/7 Ostrava Výškovice  na komerční  budovu",  na  části
pozemku parc.č. 793/245 ostatní plocha, zeleň 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 části pozemku parc.č. 793/245 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby kanalizační přípojky v délce cca 4 bm v rámci stavby pod
názvem „Stavební úpravy a přístavba RD Klášterského 132/7 Ostrava Výškovice na komerční budovu“, ve
prospěch pozemku parc.č. 464/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 132 v k.ú.
Výškovice u Ostravy,  který je ve spoluvlastnictví pana M. K.  a Mgr.  L.  K.  (SJM),  oba bytem Staroveská
54/93,  724 00 Ostrava - Proskovice,  za  úhradu 500 Kč +  zákonná sazba DPH za každý  i  započatý  bm
kanalizační přípojky  

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

do doby geometrického zaměření,  nejdéle však do 30.4.2019 uzavřít s vlastníky pozemku parc.č. 464/1
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zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy, M. K. a Mgr. L. K. (SJM), bytem Staroveská 54/93,
724 00 Ostrava - Proskovice, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti,
Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4470/107  
19

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.  U
Hrůbků a Plzeňská

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Cyklotrasa S,M – Mečníkovova, Žákovská“ na pozemcích p.p.č.
9/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 287/28 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 308 ostatní plocha, jiná
plocha, p.p.č. 995/32 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1005/10 ostatní plocha, ostatní komunikace
a p.p.č. 3004 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků a Plzeňská, svěřené
městskému obvodu Ostrava – Jih, pro investora stavby statutární město Ostrava zastoupené společností
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČ 45797170, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha
8, pro účely územního rozhodnutí dle § 86  a vydání stavebního povolení dle § 110 zák. č. 183/2000 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

4471/107  
20

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc.č.
220/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1664 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedený
pozemek

4472/107  
21

Stanovisko ke směně nemovitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova, ul. Kapitolní

Rada městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města směnit pozemek p.č.st. 1471 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
342 m²,  jehož  součástí  je  stavba  č.p.  1357 v  k.ú.  Zábřeh nad  Odrou,  ulice  Jedličkova,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih za budovu č.p. 1475 - občanská
vybavenost ve vlastnictví Charita Ostrava, IČO: 44940998, stojící na pozemku p.č.st. 1545 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,  a žádá
Zastupitelstvo města  Ostravy o svěření  budovy  č.p.  1475 - občanská vybavenost do správy  městského
obvodu Ostrava-Jih

4473/107  
22

Ukončení  smlouvy  o  nájmu  částí  pozemků  a  záměr  na  pronájem  částí  pozemků  v  lokalitě
"Pavlovova - Rudná", k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit Nájemní smlouvu č. 274/16/OMJ ze dne 19. 10. 2016, na nájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 15 m² a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 135 , výměra celkem
150 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu
Ostrava - Jih, užívaných jako zahrádka č. 38 dohodou ke dni 30. 4. 2017 a uzavřít s panem J. P. a paní A. P.,
bytem Jubilejní 656/105, Ostrava - Hrabůvka Dohodu o ukončení nájmu ve znění přílohy tohoto materiálu

a rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m² a p.p.č.
644/2 - ostatní plocha, dráha  výměře 135 m², tj. o celkové výměře 150 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za
účelem užívání zahrádky č. 38 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

4474/107  
23

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemek parc.č. 317/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2 v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
užívání pozemku jako zahrada, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

4475/107  
24

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout parkovací stání č. 22 v podzemním 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

about:blank
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4476/107  
25

Změna nájemních smluv na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u
Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

1.    změnit Nájemní smlouvu č. 7/466/014/15/Šim ze dne 7. 1. 2016 ve znění dodatku č. 1, uzavřenou s V.
S.,  bytem  Skalice  363,  Frýdek-Místek,  na  pronájem  parkovacího  stání  č.  49  v  nadzemním  podlaží
parkovacího  objektu  PO  41  na  ul.  Bedřicha  Václavka,  Ostrava-Bělský  Les,  a  to  poskytnutím  slevy  z
nájemného ve výši 290 Kč měsíčně,  s účinností od 1. 5. 2017 po dobu držení platného průkazu ZTP, měsíční
nájemné po započtení slevy bude činit 400 Kč měsíčně včetně DPH a uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě ve
znění přílohy tohoto materiálu

2.    změnit Smlouvu č. 2/r/014/7/03 o nájmu nebytového prostoru – kryté stání ze dne 13. 1. 2003 ve znění
dodatku č.  1  a  č.  2,  uzavřenou s P.  B.,  bytem  L.  Hosáka  1001/13,  Ostrava-Bělský  Les,  na  pronájem
parkovacího stání č. 88 v nadzemní podlaží parkovacího objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka, Ostrava-
Bělský Les, a to poskytnutím slevy z nájemného ve výši 290 Kč měsíčně,   s účinností od 1. 5. 2017 po dobu
držení platného průkazu ZTP, měsíční nájemné po započtení slevy bude činit 400 Kč měsíčně včetně DPH a
uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě ve znění přílohy tohoto materiálu

4477/107  
26

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, ČEZ Distribuce, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zřízení  věcného břemene  – služebnosti  k  části  pozemku p.p.č.  200/30 ostatní  plocha,  zeleň,   v  k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem
uložení podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV a přípojkového pilíře, v celkové délce 24,8 bm ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín IV-Podmokly,
za celkovou úplatu 13.500 Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění, užívání  a provozování  podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV a přípojkového pilíře, a to vše v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1439-347/2016.
rozhodla

uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

4478/107  
27

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha,  v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za
účelem uložení podzemního elektrického vedení NN a přípojkového pilíře,  v celkové délce 108,14 m, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly, za celkovou úplatu 55.500  Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění,  provozování a udržování podzemního elektrického vedení NN a přípojkového pilíře,  a to vše v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 3365-505/2017.
rozhodla

uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

4479/107  
28

Bezpečnostní situace a prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1/ Zprávu Policie ČR, Městského ředitelství policie Ostrava o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní
bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2016
2/ Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2016
3/ Zprávu prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih 2017
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít jmenované zprávy na vědomí

4480/107  
29

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace,  jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 87 010,35 dle
předloženého návrhu.
ukládá

about:blank
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likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

4481/107  
30

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace,  jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 30 535,00 dle
předloženého návrhu.
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

4482/107  
31

Návrh  na  likvidaci  neupotřebitelného  majetku  Základní  školy  Ostrava-Výškovice,  Srbská  2,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti  majetku Základní školy Ostrava-Výškovice,  Srbská 2,  příspěvkové organizace,   jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 286 852,00 dle
předloženého návrhu.
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

4483/107  
32

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

4484/107  
33

Program  na  poskytování  peněžních  prostředků  z  rozpočtu  statutárního  města  Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu

souhlasí

s  návrhem  "Programu  na  poskytování  peněžních  prostředků  z  rozpočtu  statutárního  města  Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018" dle upraveného návrhu
souhlasí

v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s užitím znaku městského obvodu Ostrava-Jih a dále i s užitím loga městského obvodu a loga
Společně  tvoříme  Jih  subjekty,  kterým  budou  poskytnuty  peněžní  prostředky  v  rámci  "Programu  na
poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na
rok 2018" při propagaci akcí podpořených městským obvodem
doporučuje

zastupitelstvu  schválit  "Program  na  poskytování  peněžních  prostředků  z  rozpočtu  statutárního  města
Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018" dle upraveného návrhu

4485/107  
34

Přerušení provozu mateřských škol,  jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2017, za předpokladu, že bude zajištěna
péče o děti  v  období  přerušení  provozu jednotlivých mateřských škol,  jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

4486/107  
35

Statisticko-analytický materiál školství městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

about:blank
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statisticko-analytický materiál školství městského obvodu Ostrava-Jih

4487/107  
36

Výjimka  z  počtu  dětí   v  Mateřské  škole  Harmonii  Ostrava-Hrabůvka,  Zlepšovatelů  27,
příspěvkové  organizaci,  jejíž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,  Městský  obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí  v Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok
2017/2018, dle předloženého návrhu.

4488/107  
37

Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, 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-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizaci,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2017/2018, dle
předloženého návrhu.

4489/107  
38

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu - návrh na zrušení
usnesení

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č.  4413/105 ze dne  30.  3.  2017 rozhodnutí 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
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 nábytku ve výši Kč
470 000,00 vč. DPH dle důvodové zprávy
ukládá

ředitelce  příspěvkové  organizace  jmenovat  členem hodnotící  komise  dvě  pracovnice  oddělení  veřejných
zakázek úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a oslovit minimálně 6 firem.

4490/107  
39

Změna  odpisového  plánu  na  rok  2017  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská  6B,  příspěvkové  organizace,   jejíž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2017 Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

4491/107  
40

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 1707/5, 1+2, standard, č. b. 5
M. L., Čujkovova 1707/5, Ostrava-Zábřeh

4492/107  
41

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b. 92
A. D., Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh

about:blank
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4493/107  
42

Podnájem bytu (části bytu)

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o udělení souhlasu k podnájmu bytu podle ust. § 2275 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
dle důvodové zprávy

Stadická 1369/3, 1+1, standard, č. b. 18
S. J., Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka

II.

o  udělení  souhlasu k  podnájmu části  bytu podle  ust.  § 2274 občanského zákoníku,  ve  znění  pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy

Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b. 66
Ing. M. P., Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh

4494/107  
43

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 28
B. M., Svazácká 14

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 61
O. R., Plzeňská 6

Jubilejní 30, 1+2, standard, č. b. 5
P. V., F. Formana 14

Horymírova 14, 1+3, standard, č. b. 35
Mgr. T. Z., Vaňkova 30

J. Škody 1, 1+3, standard, č. b. 25
S. P., J. Plachty 3, O.-Poruba a S. I., J. Plachty 3, O.-Poruba
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 nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Jubilejní 62, 0+2, standard, č. b. 4
K. M., U Haldy 68

Velflíkova 7, 1+2, standard, č. b. 1
G. L., Z. Vavříka 13 a G. D., Z. Vavříka 13
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. 55
M. H., V. Vlasákové 7

4495/107  
44

Souhlas s podnájmem částí prostor v objektu na ul. Aloise Gavlase 48, Ostrava - Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

udělit souhlas s podnájmem částí nebytových prostor:

about:blank
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I.   o výměře 5,1 m2 v objektu č. p. 48, stavba technického vybavení, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, který je součástí pozemku p. č. 104/2 v k. ú. Dubina u
Ostravy, na ul. Aloise Gavlase č. o. 3A, Ostrava - Dubina, pro paní K. S., bytem Novosady 547/3, 784 01
 Litovel, IČ: 03788008, za účelem provozování nehtové modeláže,

II.  o výměře 5,4 m2 v objektu č. p. 48, stavba technického vybavení, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, který je součástí pozemku p. č. 104/2 v k. ú. Dubina u
Ostravy, na ul. Aloise Gavlase č. o. 3A, Ostrava - Dubina, pro paní P. G., bytem Jaroslava Misky 69/6, 700
30  Ostrava - Dubina, IČ: 76388191, za účelem provozování pedikúry.

a to za stejných podmínek a maximálně po dobu trvání nájemního vztahu s nájemcem předmětných prostor
paní Petrou Figurovou, bytem Jana Maluchy 44/12, 700 30  Ostrava - Dubina, IČ: 74936689, dle důvodové
zprávy.

4496/107  
45

Ukončení nájmu bytu, pronájem bezbariérového bytu, podání výpovědi z nájmu bytu, uzavření
smlouvy o ubytování

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

K. J., Edisonova 404/5, O.-Hrabůvka a p. K. J., Edisonova 404/5, O.-Hrabůvka, č. b. 5
J. J., V. Košaře 123/3, č. b. 27

II.

o pronájmu bezbariérového bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy

1)
Tarnavova 3015/6, 1+2, standard, č. b. 1
S. A., Jana Ziky 1955/1, Ostrava-Poruba

2)
Vaňkova 1013/52, 1+2, standard, č. b. 4
B. L., Nádražní 1325/18, O.-Mor. Ostrava

III.

o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1,  2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové
zprávy

G. J., V. Vlasákové 966/2, č. b. 15

IV.

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

místnost č. 11 - P. J., Čujkovova 38
místnost č. 13 - Š. Y., Horní 3
místnost č. 14 - P. K., Horní 3
místnost č. 19 - H. I., Horní 3

4497/107  
46

Úprava cen za provádění servisní služby osobního výtahu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost společnosti  Schindler  CZ,  a.s.,  se sídlem Řevnická 170/4,  155 21 Praha 5,  IČ 27127010 ve věci
úpravy ceny za provádění servisní služby osobního výtahu v bytovém domě č. pop.1647 na ulici Provaznická
32, který je součástí pozemku p. č. st. 1364, v k. ú. Hrabůvka,

a
rozhodla

nevyhovět žádosti společnosti Schindler CZ, a.s., se sídlem Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5, IČ 27127010 a
nezvýšit cenu za provádění servisní služby osobního výtahu v bytovém domě č. pop. 1647 na ulici
Provaznická 32, který je součástí pozemku p. č. st. 1364, v k. ú. Hrabůvka pro rok 2017 o míru inflace
nárustu nominálních mezd dle Českého statistického úřadu ve výši 4,5%, dle důvodové zprávy.

4498/107  
47

Odpis pohledávky po zemřelé, pí H. T.

Rada městského obvodu

about:blank
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souhlasí

s odpisem pohledávky ve výši 23 265,- Kč po zemřelé pí H. T.,  dle důvodové zprávy,

a doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávku ve výši 23 265,- Kč po zemřelé pí H. T.,  nar. 15. 12. 1931, zemř. 20. 9.  2015,  dle
důvodové zprávy.

4499/107  
48

Změna termínu schůze rady a návrh termínů schůzí Rady a zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih na II. pololetí 2017

Rada městského obvodu

mění

termín schůze rady ze dne 27. 4. 2017 na úterý 25. 4. 2017 od 9.00 hodin.
schvaluje

termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva na II. pololetí roku 2017 takto:

schůze rady:

schůze dne  27. 7. 2017
schůze dne  24. 8. 2017
schůze dne  14. 9. 2017
schůze dne  26. 9. 2017    
schůze dne  12. 10. 2017
schůze dne  24. 10. 2017
schůze dne   9. 11. 2017
schůze dne  23. 11. 2017
schůze dne   7. 12. 2017
schůze dne  21. 12. 2017

zasedání zastupitelstva:

zasedání dne     7. 9. 2017
zasedání dne   2. 11. 2017
zasedání dne 14. 12. 2017

4500/107  
49P

Změna  osobního  příplatku  řediteli  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Bělský  Les,
B.Dvorského 1, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

schvaluje

v souladu s § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu se "Zásadami pro
stanovení příplatku za vedení,  pro poskytování osobního,  zvláštního a specializačního příplatku a odměn
ředitelům příspěvkových organizací zřízených  Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava
-Jih",  změnu osobního příplatku řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského
1, příspěvkové organizace s účinnosti od 1.5.2017.
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc.Martina Bednáře k podpisu platového výměru.

4501/107  
50P

„Nové parkovací plochy, prodloužení stávající nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa ul. B.
Václavka, kat. ú. Dubina u Ostravy“ - dodatek č. 2

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/1217/2016/INV ze dne 2. 12. 2016 na veřejnou
zakázku Nové parkovací plochy,  prodloužení stávající  nájezdové rampy,  nová bezbariérová rampa ul.  B.
Václavka, kat. ú. Dubina u Ostravy se zhotovitelem KUMAN spol. s r.o., se sídlem Petrovická 1051/3, 733 01,
Karviná - Hranice, IČO: 607 79 098, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 105 342,44
Kč bez DPH na částku 1 302 311,83 Kč bez DPH, a kterým se upravuje rozpočet na tuto zakázku, a to z
důvodu  realizace  nezbytných  dodatečných  prací  nad  rámec  SoD  nutných  k  dokončení  této  zakázky.
 Současně se stanovuje termín dokončení díla dle čl. II. odst. 1: do 4. 5.2017.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo  agendové číslo S/1217/2016/INV.
Termín: 18. 04. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1217
/2016/INV.
Termín: 19. 04. 2017
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové číslo
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S/1217/2016/INV.
Termín: 21. 04. 2017

4502/107  
51P

Regenerace ŠJ + ŠD při ZŠ Srbská, ul. Výškovická 165, Ostrava-Výškovice - dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  agendové  číslo  S/0951/2016/INV  na  veřejnou  zakázku
"Regenerace  ŠJ + ŠD při  ZŠ Srbská,  ul.  Výškovická 165,  Ostrava-Výškovice" se  zhotovitelem  BDSTAV
MORAVA s.r.o., IČO: 26807947, kterým se stanovuje termín dokončení prací a dodávek do 25. 4. 2017.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  související  s uzavřením dodatku č.  1 k  SoD agendové  číslo  S/0951
/2016/INV.
Termín: 20. 04. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 k SoD agendové číslo  S/0951/2016/INV na výše uvedenou zakázku.
Termín: 19. 04. 2017

4503/107  
52P

Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka - dodatek č. 2

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0804/2016/INV dle čl. V odst. 3 na veřejnou
zakázku "Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka" se zhotovitelem SV UNIPS s.r.o., IČ
48391204, kterým se stanovuje termín dokončení prací a dodávek dle čl. II. odst.1: na 22.4.2017.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  související  s  uzavřením  dodatku  č.  2  k  SoD  agendové  číslo
S/804/2016/INV
Termín: 20. 04. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 k SoD agendové číslo S//804/2016/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 19. 04. 2017

4504/107  
53P

Revitalizace fotbalového areálu Klegova - dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/1220/2016/INV ze dne 5. 12. 2016 na veřejnou
zakázku "Revitalizace fotbalového areálu Klegova" se zhotovitelem EUROGREEN CZ s.r.o., se sídlem Náměstí
Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČO: 646 51 959, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o
částku 44 853 Kč s DPH na částku 6 900 797 Kč s DPH, a kterým se upravuje rozpočet na tuto zakázku, a to
z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit  všechny  potřebné úkony související  s uzavřením dodatku č.  1 k  SoD agendové  číslo  S/1220
/2016/INV.
Termín: 14. 04. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/1220/2016/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 12. 04. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Prověřit návrh dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/1220/2016/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 13. 04. 2017

4505/107  
54P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadl.  veřej.  zakázka na služby,  otevř.  řízení)  -  Výměna stávajících
měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů vytápění a stávaj. vodoměrů teplé a SV za nová rádiová
měřidla a poskytnutí odečít. a rozúčt. služeb v BD O.-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 22.17 "Výměna stávajících měřidel tepla (kalorimetrů),
indikátorů vytápění a stávajících vodoměrů teplé a  studené vody  za nová rádiová měřidla  a  poskytnutí
odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových domech Ostrava-Jih" v otevřeném řízení dle § 25 v návaznosti
na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle části III. Zásad
pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
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3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
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 nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 22.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 29. 06. 2017

4506/107  
55P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Likvidace nefunkčních pískovišť
a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  služby  VZ  33.17  "Likvidace
nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih 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
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Martina Rentová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Miroslava Humpolíková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 33.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 15. 06. 2017

4507/107  
56P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Vývoz, vyčištění a návoz písku
do pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 31.17 "Vývoz, vyčištění a
návoz písku do pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih 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
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jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Martina Rentová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Miroslava Humpolíková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 31.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 15. 06. 2017

4508/107  
57P

Podmínky  výzvy  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  ,,Výměna  oken  v
tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava Dubina “ VZ 24.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 24.17 ,,Výměna
oken v tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava Dubina “ 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. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřená vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury  
3. Renáta Kroupová, oddělení školství a kultury

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřená vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury  
3. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Renáta Kroupová, oddělení školství a kultury
3. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 24.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 27. 06. 2017

4509/107  
58P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - ,,Výměna výplní otvorů
vč. krytů těles ÚT MŠ Maluchy 105, Ostrava-Dubina“ VZ 20.17

Rada městského obvodu

rozhodla
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zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 20.17 ,,Výměna
výplní otvorů vč. krytů těles ÚT MŠ Maluchy 105, Ostrava-Dubina“ 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.
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:

1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřená vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury  
3. Renáta Kroupová, oddělení školství a kultury

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřená vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
3. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Renáta Kroupová, oddělení školství a kultury
3. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 20.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 27. 06. 2017

4510/107  
59P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště na ul. Krasnoarmejců"

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 21.17 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště na ul. Krasnoarmejců" a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní
veřejné zakázky:
-  u 1. dílčí části - Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 1237/17, k. ú. Zábřeh nad
Odrou, s vybraným dodavatelem Ing.  Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová - Lutyně, IČO:
75379007, za nabídkovou cenu Kč 46.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 160 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod.
-  u 2. dílčí části - Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/40, k. ú. Zábřeh nad
Odrou, s vybraným dodavatelem IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 25357255, za
nabídkovou cenu Kč 89.400,00 bez DPH, s lhůtou realizace 150 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za
hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 550,00 bez DPH / hod. a
-  u 3. dílčí části - Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad
Odrou, s vybraným dodavatelem Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČO:
01081608  (není  plátcem  DPH),  za  nabídkovou  cenu  Kč  90.000,00  bez  DPH,  s  lhůtou  realizace  185
kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 450,00 bez DPH
/ hod.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části  této nadlimitní
veřejné  zakázky  na  služby  VZ  21.17  Zpracování  projektové  dokumentace  na  "Parkoviště  na  ul.
Krasnoarmejců"
Termín: 21. 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  21.17  Zpracování  projektové  dokumentace  na  "Parkoviště  na  ul.
Krasnoarmejců"
Termín: 26. 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 21.17 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště
na ul. Krasnoarmejců"
Termín: 02. 05. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u jednotlivé části této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu
a  zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ 21.17  Zpracování
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projektové dokumentace na "Parkoviště na ul. Krasnoarmejců"
Termín: 12. 05. 2017

4511/107  
60P

Výběr ekonomicky nejvýhodnějších nabídek (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - "Rámcová
smlouva o dílo na zpracování projektových dokumentací včetně výkonu inženýrské činnosti a
autorského dozoru"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru  tří  ekonomicky  nejvýhodnějších  nabídek  na  nadlimitní  veřejnou  zakázku  na  služby  VZ  10.17
"Rámcová smlouva o dílo na zpracování projektových dokumentací včetně výkonu inženýrské činnosti  a
autorského  dozoru"  a  o  uzavření  rámcové  smlouvy  o  dílo  u  této  nadlimitní  veřejné  zakázky  se  třemi
vybranými dodavateli:
-    VS PROJEKT s.r.o., sídlem Na obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 25385054,
-    FAKO spol. s r.o., sídlem Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711,
-    SHB, akciová společnost, sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25324365,
a s dobou trvání rámcové smlouvy o dílo do 31.  12.  2018 nebo do vyčerpání  finančního limitu ve  výši
1.750.000,00 Kč bez DPH.
ukládá

Mgr.Danieli Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybranými dodavateli na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na
služby  VZ  10.17  Rámcová  smlouva  o  dílo  na  zpracování  projektových  dokumentací  včetně  výkonu
inženýrské činnosti a autorského dozoru
Termín: 21. 04. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybranými dodavateli na realizaci nadlimitní veřejné zakázky  na
služby  VZ  10.17  Rámcová  smlouva  o  dílo  na  zpracování  projektových  dokumentací  včetně  výkonu
inženýrské činnosti a autorského dozoru
Termín: 26. 04. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu rámcové smlouvy o dílo s vybranými dodavateli  na realizaci nadlimitní
veřejné  zakázky  na služby  VZ 10.17 Rámcová smlouva o dílo  na  zpracování  projektových dokumentací
včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
Termín: 02. 05. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat  návrh  rámcové  smlouvy  o  dílo  k  podpisu  starostovi  městského  obvodu  a  zabezpečit  všechny
potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 10.17 Rámcová smlouva o dílo na zpracování
projektových dokumentací včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
Termín: 12. 05. 2017

4512/107  
61P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky)  - VZ 27.17
Údržba a realizace dopravního značení na území SMO, městského obvodu Ostrava-Jih v letech
2017-2021

Rada městského obvodu

rozhodla

uveřejnit výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 27.17 "Údržba a realizace
dopravního značení na území SMO, městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2021" 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
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
4. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
5. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Bc.  Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
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5. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na dodávku VZ 27.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy k této veřejné zakázce
Termín: 23. 06. 2017

4513/107  
62P

Změna zadávacích podmínek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Provoz Sportovního
centra Dubina

Rada městského obvodu

bere na vědomí

provedenou změnu zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby VZ 29.17 "Provoz
Sportovního centra Dubina" v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 31. 3. 2017, zveřejněné
na profilu zadavatele téhož dne, dle přiložené důvodové zprávy

4514/107  
63P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) -  Zajištění úklidu ve společných
prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy  hodnotící  komise  a  dle  přiložené  důvodové  zprávy tohoto přínosu k veřejné zakázce
malého rozsahu na služby VZ 03.17 "Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku
SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih" o vyloučení účastníka ze všech dílčích částí této veřejné
zakázky, a to:
- Snadný úklid s.r.o., Výškovická 2275/125, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 26813769, z důvodů uvedených v
předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o výběru ekonomicky
nejvýhodnější  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  služby  VZ  03.17  "Zajištění  úklidu  ve
společných prostorách bytových domů v  majetku SMO,  svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih"  a  o
uzavření smlouvy na dobu neurčitou u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem, a
to:
1. Karel Hráček, Nad Pekárnou 729, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO: 60810289,
- u 1. dílčí části - BD Čujkovova 1706/3, Ostrava-Zábřeh, za nabídkovou cenu Kč 30.720,00 bez DPH za 48
kalendářních měsíců provádění  pravidelného úklidu a Kč 12.800,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy
-  u 2. dílčí části - BD Čujkovova 1708/7, Ostrava-Zábřeh,  za nabídkovou cenu Kč 30.720,00 bez DPH za 48
kalendářních měsíců provádění  pravidelného úklidu a Kč 12.800,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy
- u 3. dílčí části - BD Čujkovova 1709/9, Ostrava-Zábřeh,  za nabídkovou cenu Kč 30.720,00 bez DPH za 48
kalendářních měsíců provádění  pravidelného úklidu a Kč 12.800,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy
- u 6. dílčí části - BD P. Lumumby 2342/18, Ostrava-Zábřeh,  za nabídkovou cenu Kč 54.000,00 bez DPH za
48 kalendářních měsíců provádění pravidelného úklidu a Kč 22.400,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy

2. Tomáš Basel - NASUS, Bedřicha Nikodema 4483/3, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 73892203,
- u 4. dílčí části - BD Jubilejní 332/3, Ostrava-Hrabůvka,  za nabídkovou cenu Kč 26.400,00 bez DPH za 48
kalendářních měsíců provádění  pravidelného  úklidu a  Kč 9.900,00 bez DPH  za  48 kalendářních  měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy
- u 5. dílčí části - BD Jubilejní 308/40, Ostrava-Hrabůvka,  za nabídkovou cenu Kč 26.400,00 bez DPH za 48
kalendářních měsíců provádění  pravidelného  úklidu a  Kč 9.900,00 bez DPH  za  48 kalendářních  měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy

3. Yvona Vrzalová, Volgogradská 2432/68, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 70616230 (není plátcem DPH),
- u 7. dílčí části - BD Svornosti 2366/11, Ostrava-Zábřeh,  za nabídkovou cenu Kč 36.864,00 bez DPH za 48
kalendářních měsíců provádění  pravidelného úklidu a Kč 10.800,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy
- u 8. dílčí části - BD Svornosti 2286/49, Ostrava-Zábřeh,  za nabídkovou cenu Kč 36.864,00 bez DPH za 48
kalendářních měsíců provádění  pravidelného úklidu a Kč 10.800,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy
- u 9. dílčí části - BD Volgogradská 2457/26, Ostrava-Zábřeh,  za nabídkovou cenu Kč 36.864,00 bez DPH za
48 kalendářních měsíců provádění pravidelného úklidu a Kč 10.800,00  bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy
- u 10. dílčí části - BD Volgogradská 2375/94, Ostrava-Zábřeh,  za nabídkovou cenu Kč 36.864,00 bez DPH
za 48 kalendářních měsíců provádění pravidelného úklidu a  Kč 10.800,00  bez DPH  za  48 kalendářních
měsíců provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého
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návrhu smlouvy
- u 11. dílčí části - BD Volgogradská 2397/96, Ostrava-Zábřeh,  za nabídkovou cenu Kč 36.864,00 bez DPH
za 48 kalendářních měsíců provádění pravidelného úklidu a Kč 10.800,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy
- u 12. dílčí části - BD Volgogradská 2388/128, Ostrava-Zábřeh,  za nabídkovou cenu Kč 40.320,00 bez DPH
za 48 kalendářních měsíců provádění pravidelného úklidu a Kč 10.800,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy
- u 13. dílčí části - BD Volgogradská 2381/149, Ostrava-Zábřeh,  za nabídkovou cenu Kč 40.320,00 bez DPH
za 48 kalendářních měsíců provádění pravidelného úklidu a Kč 10.800,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy, a
- u 14. dílčí části - BD Volgogradská 2374/155A, Ostrava-Zábřeh,  za nabídkovou cenu Kč 40.320,00 bez DPH
za 48 kalendářních měsíců provádění pravidelného úklidu a Kč 10.800,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy  s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky
malého rozsahu na služby VZ 03.17 Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku
SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
Termín: 21. 04. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí  části  této veřejné zakázky
malého rozsahu na služby VZ 03.17 Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku
SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
Termín: 26. 04. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této
veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 03.17 Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových
domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
Termín: 02. 05. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy u jednotlivé části  této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této veřejné  zakázky  malého rozsahu na služby  VZ 03.17 Zajištění
úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
Termín: 12. 05. 2017

4515/107  
64P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Zateplení půdy, oprava
střechy,  výměna  střešní  krytiny  bytových  domů  na  ul.  Zlepšovatelů  6,  8,  10,  12  Ostrava-
Hrabůvka” VZ 01.17

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné  zakázky  malého rozsahu na stavební  práce  VZ 01.17 „Zateplení  půdy,  oprava
střechy,  výměna  střešní  krytiny  bytových domů na ul.  Zlepšovatelů 6,  8,  10,  12 Ostrava-Hrabůvka” o
vyloučení účastníka:
- RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, Předměstí, 746 01 Opava,  IČ: 62305620 z důvodů
uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 01.17 „Zateplení půdy, oprava střechy, výměna střešní krytiny bytových domů na ul. Zlepšovatelů
6,  8,  10,  12 Ostrava-Hrabůvka” a  o  uzavření  smlouvy  o dílo  s  účastníkem MILIMEX S.  A.,  se  sídlem:
Siemianowice  Ślaskie,  Olimpijska  7,  41-100,  Polsko  identifikační  číslo  271998882,  podnikající  na  území
České  republiky  prostřednictvím  odštěpného  závodu:  MILIMEX  S.A.,  -  odštěpný  závod,  se  sídlem:
Daliborova 648/38, 709 00 Mariánské Hory, IČ: 29454379 za nabídkovou cenu 1.572.543,00 Kč bez DPH a
lhůtou realizace 40 kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ 01.17 „Zateplení půdy, oprava střechy, výměna střešní krytiny bytových domů na ul. Zlepšovatelů 6, 8,
10, 12 Ostrava-Hrabůvka”.
Termín: 20. 04. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem  na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ 01.17 „Zateplení půdy, oprava střechy, výměna střešní krytiny bytových domů na ul. Zlepšovatelů 6, 8,
10, 12 Ostrava-Hrabůvka”.
Termín: 27. 04. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky  na stavební
práce VZ 01.17 „Zateplení půdy, oprava střechy, výměna střešní krytiny bytových domů na ul. Zlepšovatelů
6, 8, 10, 12 Ostrava-Hrabůvka”.
Termín: 03. 05. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 01.17 „Zateplení půdy, oprava střechy, výměna střešní krytiny
bytových domů na ul. Zlepšovatelů 6, 8, 10, 12 Ostrava-Hrabůvka”.
Termín: 19. 05. 2017

4516/107  
65

Zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 479/5 ostatní
plocha,  sportoviště  a  rekreační  plocha  v  k.ú.  Hrabůvka,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem umístění přeložky rozvodného tepelného zařízení v
celkové  délce  cca  55,20 bm v  rámci  stavby  pod názvem  „Revitalizace  fotbalového  areálu Klegova“ ve
prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 451 93 410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH

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

souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.4.2019 uzavřít se společností Veolia Energie ČR, a.s.,
IČ: 451 93 410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

4517/107  
66

Předfinancování projektu "Jazyková učebna K15"  Základní školy a mateřské školy  Ostrava-
Zábřeh, Kosmonautů 15, p. o.

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s předfinancováním projektu "Jazyková učebna K15" ve výši 10 781 tis. Kč z rozpočtu městského obvodu
Ostrava-Jih  z  důvodu neposkytnutí  předfinancování  a  spolufinancování  z  prostředků statutárního  města
Ostravy

a

doporučuje zastupitelstvu neschválit předfinancování projektu "Jazyková učebna K15" ve výši 10 781 tis. Kč
z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

4518/107  
67

Souhlas s přijetím neinvestiční dotace Základní školy  a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s přijetím neinvestiční dotace Základní školy  a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle důvodové zprávy

4519/107  
68

Revitalizace fotbalového areálu Klegova

Rada městského obvodu

rozhodla

požádat  radu statutárního města  Ostrava  o převedení částky  2 mil.  Kč do rozpočtu městského obvodu
Ostrava-Jih, která byla dle dopisu FC VÍTKOVICE 1919, z.s. IČO: 22881425 ze dne 7. 4. 2017,  statutárnímu
městu Ostrava na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 1313/2014/SVŠ vrácena.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Předložit žádost radě statutárního města Ostrava dle usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 15. 06. 2017

4520/107  
69P

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

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení  č.  4451/106 z 6.4.2017 o  uzavření  smlouvy  na  dopracování  projektové  dokumentace  na  akci
"Náměstí O-Jih, veřejný prostor, Hrabůvka"
rozhodla

o  výjimce  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
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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: 19. 04. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
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. 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: 26. 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: 02. 05. 2017

4521/107  
70

Smlouva o provozování, provádění údržby a oprav elektrického zařízení č.17611010

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Smlouvy o provozování, provádění údržby a oprav elektrického zařízení č. 17611010 včetně
přílohy č. 1 Rozsah poskytovaných služeb a přílohy č.2 Detailní rozpis úkonů prováděných v rámci údržby
trafostanice  ÚMOb  Ostrava  -  Jih,  mezi  společností  ČEZ  Energetické  služby,  s.r.o.,  se  sídlem  Výstavní
1144/103, 706 02 Ostrava - Vítkovice, IČ 27804721 a SMO, městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3
Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451 v rozsahu předloženého návrhu..
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

4522/107  
71

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

vyhlašuje

konkurzní  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo  ředitele  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,
Březinova 52, příspěvkové organizace

4523/107  
72

Rozhodnutí o zpětvzetí žaloby ve věci 120 C 25/2015 u Okresního soudu v Ostravě

Rada městského obvodu

rozhodla

vzít zpět žalobu proti společností CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., IČ: 25357603, se sídlem Kosmova 1126/17,
Přívoz, 702 00 Ostrava, na zaplacení částky 2.275.544,-Kč pod sp. zn. 120 C 25/2015 u Okresního soudu v
Ostravě za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava k usnesení č. 4379/105 ze dne 30.03.2017, bod III.

Rada městského obvodu

rozhodla

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. 15 - Zelenenkiová Věra, nar. 24.12.1977, Srbská 274/29
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