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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 109. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 25. 4. 2017 09:00

(usn. č. 4525/109 - usn. č. 4604/109)

Bc. Martin Bednář

Ing. Hana Tichánková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

26.4.2017 14:46
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Přehled usnesení 109. schůze Rady městského obvodu, ze dne 25. 4. 2017 09:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

4525/109 1.

Návrh rozpočtových opatření č. 14/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4526/109 2.

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o místním
poplatku ze psů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4527/109 3.

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

4528/109 4.

Dohoda o členství a činnosti v jednotce Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh (Věra Válková,
místostarostka)

4529/109 5.

Ukončení kupní smlouvy "Stolní počítače 2017" S 0296 2017 uzavřené 27.3.2017 (Bc. Martin Bednář,
starosta)

4530/109 6.

Návrh vzorové nájemní smlouvy a vzorového dodatku a svěření odboru majetkovému rozhodování o jejich
uzavírání (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4531/109 7.

Návrh vzorových nájemních smluv na pronájem pozemků pod garážemi a svěření odboru majetkovému
rozhodování o uzavírání těchto nájemních smluv (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4532/109 8.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na částech
pozemků v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Moravská x Edisonova x Letecká (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4533/109 9.

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

4534/109 10.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na částech
pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, Výškovická x Lumírova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4535/109 11.

Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4536/109 12.

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

4537/109 13.

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Strelkovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4538/109 14.

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

4539/109 15.

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

4540/109 16.

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4541/109 17.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Dubina u Ostravy, OVANET a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4542/109 18.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Dubina u Ostravy, PODA a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4543/109 19.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, Dopravní podnik Ostrava a.s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4544/109 20.

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

4545/109 21.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, OVANET a.s. (1) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4546/109 22.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, OVANET a.s.(2) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4547/109 23.

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4548/109 24.

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové
organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

4549/109 25.

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

4550/109 26.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4551/109 28.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery
20, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4552/109 29.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková
33, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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4553/109 30.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova
52, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4554/109 31.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4555/109 32.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 20, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4556/109 33.

Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4557/109 34.

Rozbory hospodaření za rok 2016 příspěvkových organizací, které byly zřízeny Statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

4558/109 35.

Souhlas s přijetím neinvestiční dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4559/109 37.

Změna odpisového plánu na rok 2017 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

4560/109 38.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ 149.16 "Oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytového
domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh" (Markéta Langrová, člen rady)

4561/109 39.

Nájemné za pronájem prostor sloužících podnikání, garáží a garážových stání v bytových domech (Markéta
Langrová, člen rady)

4562/109 40.

Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4563/109 41.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

4564/109 42.

Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Markéta Langrová, člen rady)

4565/109 43.

Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4566/109 44.

Uzavření smlouvy o nájmu školnického bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4567/109 45.

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4568/109 46.

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 9 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 274/53,
O.-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

4569/109 47.

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

4570/109 48.

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

4571/109 49.

odpis pohledávek s příslušenstvím - I.Š., J. Š. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4572/109 50.

odpis pohledávek s příslušenstvím - V. H., I. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4573/109 51.

odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - P. B. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4574/109 52.

odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - L. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4575/109 53.

odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - J. Š. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4576/109 54.

Odpis pohledávek za zemřelou-H. J. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4577/109 55.

Odpis pohledávek za zemřelou-S. J. (dř. Ježová) (Bc. Martin Bednář, starosta)

4578/109 56.

Odpis pohledávek za zemřelým-J. J. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4579/109 57.

Odpis pohledávek za zemřelým-J. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4580/109 58.

Odpis pohledávek za zemřelým-J. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4581/109 59.

Odpis pohledávek za zemřelým-T. G. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4582/109 60.

odpis pohledávky - J. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4583/109 61.

odpis pohledávky s příslušenstvím po zemřelé - M. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4584/109 62.

žádost o prominutí poplatku z prodlení - V. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4585/109 64P. Vybudování parkovacích stání na ul. 29. dubna, p.p.č. 740/4, k. ú. Výškovice u Ostravy, dodatek č. 1 (Bc.
František Dehner, místostarosta)
4586/109 65P. Dodatek č. 1 k zpracování projektové dokumentace na akci "Parkoviště Za Školou a Horymírova", dílčí část
č. 1 - "Vybudování parkovacích stání na ul. Za Školou" (Bc. František Dehner, místostarosta)
4587/109 66P. Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Hřiště pro sport a vzdělávání, Provaznická, dodatek č. 1 (Bc.
František Dehner, místostarosta)
4588/109 67P. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
(Bc. František Dehner, místostarosta)
4589/109 68P. Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za I. čtvrtletí roku 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

26.4.2017 14:46

4 z 28

about:blank

4590/109 69P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Izolace proti zemní vlhkosti včetně
opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
4591/109 70P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Výměna vstupních domovních dveří,
Výškovická 151, Ostrava-Výškovice" VZ 15.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
4592/109 71P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna vstupních domovních
dveří, Výškovická 151, Ostrava-Výškovice“ VZ 41.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
4593/109 72P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka" (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
4594/109 73P. Výběr ekonom. nejvýhodn. nabídky (podlimitní VZ na služby, ZPŘ) - Provádění revizí a kontrol (revizí
hromosvodů, kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů, revizí plynoinstalace a revizí elektroinsta.) v BD
a nebyt.obj. ve vlastn. SMO, MOb O.-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
4595/109 74P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace "Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Mraveniště u sídliště" (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
4596/109 75P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Servis odlučovačů lehkých kapalin ve správě
městského obvodu Ostrava - Jih včetně kontroly jakosti odváděných vod (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)
4597/109 76P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Provoz Sportovního centra Dubina (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
4598/109 77.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě č. 38/032/134/16 ze dne 27.07.2017 (Markéta
Langrová, člen rady)

4599/109 78.

Poskytnutí peněžitého daru (Bc. Martin Bednář, starosta)

4600/109 79.

Schválení vyjímky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek (Věra Válková, místostarostka)

4601/109 80.

Souhlas s přijetím neinvestiční dotace příspěvkových organizací městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

4602/109 81.

Úpravy a doplnění Zásad pro poskytování věcných darů, propagačních předmětů a pohoštění (Bc. Martin
Bednář, starosta)

4603/109 82P. Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)
4604/109 83.

Žádost o vydání předchozího souhlasu s pronájmem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Plzeňská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

nepřijato

27.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

nepřijato

36.

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

nepřijato

84.

Materiál č. 1 - Návrh rozpočtových opatření č. 14/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

staženo

63P. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statuárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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4525/109
1

Návrh rozpočtových opatření č. 14/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 10 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 1171 o 4 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 1172 o 5 800 tis. Kč

4526/109
2

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.
17/2015 o místním poplatku ze psů
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění obecně závazná vyhláška
statutárního města Ostravy č. 17/2015 o místním poplatku ze psů, ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu
ukládá
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
zaslat odpověď Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu
Termín: 15.5.2017

4527/109
3

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 25
K. J. a V. J., , bytem Ostrava-Výškovice, 29. dubna 3

4528/109
4

Dohoda o členství a činnosti v jednotce Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dohod o členství a činnosti v jednotce Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh se
jmenovanými členy jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh dle přiloženého materiálu
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu k podpisu Dohod o členství a činnosti v jednotce Sboru
dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh

4529/109
5

Ukončení kupní smlouvy "Stolní počítače 2017" S 0296 2017 uzavřené 27.3.2017
Rada městského obvodu
rozhodla
za podmínky, že nedojde k dodání zboží do 15 dnů po termínu ze strany prodávajícího, odstoupit v souladu s
čl. VII., od. 2 od kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup stolních počítačů, uzavřenou dne 27.3.2017 se
společností TOPSOFT JKM spol. s r.o., a to následující den po dni uplynutí této 15 denní lhůty se sankcí za 15
dnů zpoždění ze strany prodávajícího ve výši 71.574,60 Kč, dle čl. VI., od. 1 této kupní smlouvy
ukládá
Ing. Radimu Navrátilovi připravit ukončení smluvního vztahu
pověřuje
starostu Bc. Martina Bednáře k podpisu ukončení smluvního vztahu.

4530/109
6

Návrh vzorové nájemní smlouvy
rozhodování o jejich uzavírání

a

vzorového dodatku

a

svěření odboru

majetkovému

Rada městského obvodu
schvaluje
vzorové znění nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem parkovacího stání v parkovacích objektech,
které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih a vzorové
znění dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu parkovacího stání v parkovacím objektu, jehož předmětem je
změna parkovaného vozidla, ve znění příloh tohoto materiálu:
vzor 04 - nájemní smlouva na pronájem parkovacího stání
vzor 05 - dodatek k nájemní smlouvě na parkovací stání - změna vozidla
svěřuje
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v souladu s § 102 odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s čl. 7
odst. 9 písm. u) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 Statut města Ostravy v platném znění, odboru
majetkovému rozhodování o uzavírání nájemních smluv na pronájem parkovacích stání v parkovacích
objektech, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih a
dodatků k nájemním smlouvám, jejichž předmětem je změna parkovaného vozidla
zmocňuje
Mgr. Andreu Miškaříkovou, vedoucí odboru majetkového k podpisu nájemních smluv a dodatků dle tohoto
usnesení
4531/109
7

Návrh vzorových nájemních smluv na pronájem pozemků pod garážemi a svěření odboru
majetkovému rozhodování o uzavírání těchto nájemních smluv
Rada městského obvodu
schvaluje
vzorové znění nájemních smluv, jejichž předmětem je pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih pod garážemi v cizím vlastnictví, ve znění příloh tohoto
materiálu:
vzor 01 - nájemní smlouva na pronájem pozemku pod garáží
vzor 02 - nájemní smlouva na pronájem části pozemku pod patrovou garáží
vzor 03 - nájemní smlouva na pronájem části pozemku pod jednotkou, garáž
svěřuje
v souladu s § 102 odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s čl. 7
odst. 9 písm. u) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 Statut města Ostravy v platném znění, odboru
majetkovému rozhodování o uzavírání nájemních smluv na pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih pod garážemi v cizím vlastnictví
zmocňuje
Mgr. Andreu Miškaříkovou, vedoucí odboru majetkového k podpisu nájemních smluv dle tohoto usnesení

4532/109
8

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
částech pozemků v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Moravská x Edisonova x Letecká
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby nadzemního a podzemního vedení NN 0,4 kV včetně umístění 8 ks
sloupů a 4 ks pilířů v rámci stavby pod názvem „Ostrava, ul. Edisonova, NNv+NNk“ v celkové délce cca 188
bm nad povrchem a v celkové délce cca 750 bm pod povrchem částí pozemků p.p.č. 566/108 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou a p.p.č. 200/8 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 200/30 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 200/34 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 200/47 zahrada, p.p.č. 211/11 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 211/27 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 213/3 ostatní plocha,
jiná plocha, p.p.č. 215/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 215/35 zahrada, p.p.č. 215/36 zahrada,
p.p.č. 223/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
223/19 ostatní plocha, ostatní komunikace, st.p.č. 584 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí není na
pozemku stojící stavba rodinného domu č.p. 746 evidovaná na LV č. 738), st.p.č. 1712 zastavěná plocha a
nádvoří (jehož součástí není na pozemku stojící stavba garáže bez čp/če evidovaná na LV č. 6501) a st.p.č.
1736 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí není na pozemku stojící stavba garáže bez čp/če evidovaná
na LV č. 1001) v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 566/108 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou a p.p.č. 200/8 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 200/30
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 200/34 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 200/47 zahrada, p.p.č. 211/11
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 211/27 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 213/3 ostatní
plocha, jiná plocha, p.p.č. 215/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 215/35 zahrada, p.p.č. 215/36
zahrada, p.p.č. 223/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/18 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 223/19 ostatní plocha, ostatní komunikace, st.p.č. 1712 zastavěná plocha a nádvoří (jehož součástí
není na pozemku stojící stavba garáže bez čp/če evidovaná na LV č. 6501) a st.p.č. 1736 zastavěná plocha a
nádvoří (jehož součástí není na pozemku stojící stavba garáže bez čp/če evidovaná na LV č. 1001) v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem umístění nadzemního vedení NN 0,4 kV v celkové délce cca 188 bm a podzemního vedení NN 0,4 kV
v celkové délce cca 750 bm včetně 8 ks sloupů a 4 ks pilířů v rámci stavby pod názvem „Ostrava, ul.
Edisonova, NNv+NNk“ ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm
nadzemního a podzemního vedení NN 0,4 kV a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění
jednotlivých sloupů a pilířů
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování nadzemního a podzemního vedení NN 0,4 kV včetně 8 ks
sloupů a 4 ks pilířů, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.4.2019 uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto
materiálu
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4533/109
9

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním přeložky dešťové kanalizace v rámci stavby „Silnice III/4787 Ostrava
ulice Výškovická mosty 4787-3, 4787-4“ v délce cca 60 bm na části pozemku p.p.č. 783/2 ostatní plocha,
zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava - Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 783/2 ostatní
plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění dešťové kanalizace v rámci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ulice
Výškovická mosty 4787-3, 4787-4“ v délce cca 60 bm, ve prospěch Správy silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkové organizace, IČ: 00095711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, za úplatu 500 Kč
+ zákonná sazba DPH za každý i započatý bm dešťové kanalizace
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, udržování a provozování dešťové kanalizace v části dotčeného pozemku, a to vše
v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však 30.4.2019 uzavřít se Správou silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 00095711, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

4534/109
10

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
částech pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, Výškovická x Lumírova
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby vedení veřejné telekomunikační sítě včetně 2 ks
telekomunikačních rozvaděčů pod názvem stavby „16010-039098 Ostrava - vymístění OSPC 15-TR P“ v
předpokládané délce 20 bm na části pozemku parc.č. 793/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 793/1 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby vedení veřejné telekomunikační sítě včetně 2 ks
telekomunikačních rozvaděčů pod názvem stavby „16010-039098 Ostrava - vymístění OSPC 15-TR P“ v
předpokládané délce 20 bm, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ:
04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za úplatu 500 Kč/bm + zákonná sazba DPH
za každý i započatý bm stavby vedení veřejné telekomunikační sítě a za úplatu 2.000 Kč + zákonná sazba
DPH za umístění 2 ks telekomunikačních rozvaděčů
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování stavby vedení veřejné telekomunikační sítě včetně 2 ks
telekomunikačních rozvaděčů v části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však 31.3.2019 uzavřít s vlastníkem stavby vedení veřejné
telekomunikační sítě včetně 2 ks telekomunikačních rozvaděčů - společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy
tohoto materiálu

4535/109
11

Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č.
121/1 ostatní plocha, jiná plocha, oddělenou dle návrhu geometrického plánu č. 429-12/2017 ze dne
2.4.2017 a nově označenou jako pozemek parc.č. 121/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 354 m2 v
k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih
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4536/109
12

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout část pozemku parc.č. 317/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání části pozemku jako zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

4537/109
13

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Strelkovova
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/49 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x 3,9 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Strelkovova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění a užívání přístavby dvou řad lodžií pevně spojených se zemí, dle
důvodové zprávy

4538/109
14

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou:
1. pozemek p.č.st. 2424, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2.
½ pozemku p.č.st. 2959/11, zast. pl. o výměře 9,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita RudnáPavlovova
3.
část pozemku p.č.st. 2973/1, zast. pl. o výměře 8,87 m2 (celková výměra 153 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1475/25444 příslušejícího k jednotce 6666/196 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
4.
část pozemku p.č.st. 2974/1, zast. pl. o výměře 8,90 m2 (celková výměra 135 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1475/22374 příslušejícího k jednotce 5555/189 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
5.
část pozemku p.č.st. 2976/1, zast. pl. o výměře 10,71 m2 (celková výměra 179 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1779/29731 příslušejícího k jednotce 2222/143 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
6.
část pozemku p.č.st. 2980/1, zast. pl. o výměře 9,87 m2 (celková výměra 245 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/38594 příslušejícího k jednotce 4/67 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
7.
část pozemku p.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 35,45 m2 (celková výměra 516 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 2938/42765 příslušejícího k jednotce 24/668 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
8.
část pozemku p.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 18,20 m2 (celková výměra 516 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1508/42765 příslušejícího k jednotce 24/675 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova

4539/109
15

Záměr na změnu smlouvy o nájmu nemovitosti – pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul.
Drůbeží
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru změnit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/332/13/Dzi ze dne 9.9.2013, uzavřenou se
společností AGRO Stará Bělá spol. s r.o., IČ: 607778893, Blanická 252/172, 724 00 Ostrava - Stará Bělá, za
účelem provozování zemědělské činnosti, na části pozemku parc.č. 893/154 trvalý travní porost o výměře
84440 m2, na pozemku parc.č. 893/153 trvalý travní porost (ZPF) o celkové výměře 1392 m2 a na pozemku
parc.č. 893/152 trvalý travní porost (ZPF) o celkové výměře 1367 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s
roční výpovědní dobou ke dni 1. října běžného roku, spočívající v úpravě výměry pozemku parc.č. 893/154
trvalý travní porost (ZPF) na část o výměře 44944 m2 dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který je
přílohou tohoto materiálu

4540/109
16

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem
je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině
příspěvkových organizací, kterým se navyšuje hodnota nemovitého majetku:
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvkové organizaci
Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové
organizaci
Základní škole a mateřské škole, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci
Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizaci a
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Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci, ve znění přílohy
tohoto materiálu
4541/109
17

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Dubina u Ostravy, OVANET a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.č. 126/1 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za
účelem uložení veřejné sítě elektronických komunikací včetně 1 ks sloupu, v celkové délce 67,52 bm ve
prospěch společnosti OVANET a.s, IČ: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, Ostrava, za celkovou
úplatu 35.000 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
umístění, užívání a provozování veřejné sítě elektronických komunikací včetně 1 ks sloupu, a to vše v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 426-273/2016.
rozhodla
uzavřít se společností OVANET a.s, IČ: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, Ostrava smlouvu o
zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

4542/109
18

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Dubina u Ostravy, PODA a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.č. 71/4 ostatní plocha, jiná plocha, p.č.
71/111 ostatní plocha, zeleň, p.č. 71/120 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 75/28 ostatní plocha,
zeleň, p.č. 75/35 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 110/2 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 110/3
ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 110/27 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 110/56 ostatní plocha,
zeleň, p.č. 110/57 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 110/84 ostatní plocha, ostatní komunikace, v
k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava –
Jih za účelem uložení telekomunikačního vedení, v celkové délce 538,08 m, ve prospěch společnosti PODA
a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, Ostrava, za celkovou úplatu 269.500
Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování veřejné sítě elektronických komunikací, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickými plány 425-274/2016 a č. 415-74/2016.
rozhodla
uzavřít se společností PODA a.s., IČ:25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, Ostrava,
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

4543/109
19

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, Dopravní podnik Ostrava a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.p.č. 119/4 zahrada, v k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení
kabelové trasy varovné světelné signalizace, v celkové délce 14 bm ve prospěch společnosti Dopravní
podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, Ostrava, za celkovou
úplatu 7.000 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování kabelové trasy varovné světelné signalizace, a to vše v rozsahu
vyznačeném geometrickým plánem č. 1443-131/2016.
rozhodla
uzavřít se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská
Ostrava, Ostrava, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

4544/109
20

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 995/32 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 1005/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení podzemní
přípojky NN, v celkové délce 52,4 m, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 31.440 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
umístění, provozování a udržování podzemní přípojky NN , a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 3314-255/2016.
rozhodla
uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
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IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu
4545/109
21

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, OVANET a.s. (1)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.p.č. 2988 ostatní plocha, ostatní komunikace, v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih
za účelem uložení telekomunikačního vedení, v celkové délce 4,74 bm ve prospěch společnosti OVANET a.s,
IČ: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, Ostrava, za celkovou úplatu 2.500 Kč + zákonná sazba
DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
umístění, užívání a provozování telekomunikačního vedení, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 3359-236/2016.
rozhodla
uzavřít se společností OVANET a.s, IČ: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, Ostrava smlouvu o
zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

4546/109
22

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, OVANET a.s.(2)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň a p.p.č.
3008 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení telekomunikačního vedení, v
celkové délce 99,61 m, ve prospěch společnosti OVANET a.s., IČ: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13,
Přívoz, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu 50.000 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
umístění, užívání a provozování telekomunikačního vedení, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 3360-237/2016.
rozhodla
uzavřít se společností OVANET a.s., IČ: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

4547/109
23

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, 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-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2017/2018, dle
předloženého návrhu.

4548/109
24

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro
školní rok 2017/2018, dle předloženého návrhu.

4549/109
25

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro
školní rok 2017/2018, dle předloženého návrhu.

4550/109
26

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka,
Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč
97 891,00 dle předloženého návrhu.
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ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace
4551/109
28

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy OstravaHrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč
407 228,00 dle předloženého návrhu.
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

4552/109
29

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy OstravaVýškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč
616 466,70 dle předloženého návrhu.
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

4553/109
30

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Březinova 52, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč
218 926,35 dle předloženého návrhu.
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

4554/109
31

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 154 115,94 dle
předloženého návrhu.
ukládá
likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

4555/109
32

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 20,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 20, příspěvkové organizace, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 341 740,13 dle
předloženého návrhu.
ukládá
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likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace
4556/109
33

Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s přerušením provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih ve školním roce 2016/2017 dle předloženého návrhu.

4557/109
34

Rozbory hospodaření za rok 2016 příspěvkových organizací, které byly zřízeny Statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a
kultuře
Rada městského obvodu
projednala
hospodaření za rok 2016 příspěvkových organizací, které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře, výši zlepšených výsledků
hospodaření dosažených těmito příspěvkovými organizacemi za rok 2016 a
návrhy na rozdělení
zlepšených výsledků hospodaření dle tab. č. 1 (příloha zápisu z jednání rozborové komise)
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí výsledky hospodaření a návrhy na rozdělení
dosažených zlepšených výsledků hospodaření za rok 2016 příspěvkových organizací, které byly zřízeny
Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a
kultuře dle tabulky č. 1. (příloha zápisu z jednání rozborové komise)

4558/109
35

Souhlas s přijetím neinvestiční dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.
Dvorského 1, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
s přijetím neinvestiční dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle důvodové zprávy

4559/109
37

Změna odpisového plánu na rok 2017 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 16, 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-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

4560/109
38

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ 149.16 "Oprava elektroinstalace ve společných prostorách
bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1286/2016/OBH ze dne 14.12.2016 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu
Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem ELEKTRO - Vajdík spol. s.r.o., IČ: 26822229, se sídlem
Nájemnická 676/35, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o
částku 75 403,80 Kč bez DPH na částku 581 931,80 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/1286/2016/OBH ze dne 14.12.2016 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava elektroinstalace
ve společných prostorách bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 5.5.2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1286/2016/OBH ze dne 14.12.2016 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytového
domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 11.5.2017
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4561/109
39

Nájemné za pronájem prostor sloužících podnikání, garáží a garážových stání v bytových
domech
Rada městského obvodu
rozhodla
nezvýšit nájemné za pronájem prostor sloužících podnikání a dalších prostor, garáží a garážových stání,
které se nacházejí v bytových domech ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému
obvodu Ostrava-Jih v roce 2017 o průměrnou míru inflace za rok 2016, tj. 0,7 %, dle důvodové zprávy

4562/109
40

Podnájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
podle ustanovení § 2275 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o
neudělení souhlasu k podnájmu bytu č. 4 nacházejícím se ve 2. nadzemním podlaží stavby č.p. 2263, která
je součástí pozemku parcelní č. st. 3298 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad
Odrou, adresní místo Patrice Lumumby 2, obec Ostrava jeho nájemci pí Ing. M. K., bytem Patrice Lumumby
2263/2, Ostrava-Zábřeh, po 31.07.2017, dle důvodové zprávy

4563/109
41

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
Volgogradská 72, 1+2, standard, č. b. 5
F. R., Tylova 41
Jiskřiček 8, 1+2, standard, č. b. 4
K. M., Smirnovova 1
Jubilejní 62, 1+2, standard, č. b. 6
Ing. L. J., Bystřice 1310
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
F. Formana 28, 0+2, standard, č. b. 13
V. T., Adamusova 2
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

4564/109
42

Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
revokuje
usnesení č. 4301/104 ze dne 16.3.2017, a to ve znění:
"uděluje odboru bytového a ostatního hospodářství výjimku z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih v platném znění z přílohy č. 3 čl. II. odst. 7.4 bod 13, týkající se finančního limitu pro
zabezpečení přípravy a realizaci staveb investičního charakteru v hodnotě do 300 tis. Kč bez DPH u majetku
v rámci svěřené působnosti, vyjma domovního a bytového fondu pro zadání veřejné zakázky k zajištění
přípravy bytových jednotek vyčleněných pro sociální bydlení v bytových domech v majetku SMO, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih (tj. instalace nových kuchyňských linek a sporáků do bytových jednotek,
které nebyly těmito zařizovacími předměty vybaveny a další nutné práce a dodávky s tím spojené).
ukládá Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu a následné
realizace zakázky přípravy bytových jednotek vyčleněných pro sociální bydlení v bytových domech v
majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (tj. instalace nových kuchyňských linek a sporáků
do bytových jednotek, které nebyly těmito zařizovacími předměty vybaveny a další nutné práce a dodávky s
tím spojené)."
a
uděluje
odboru bytového a ostatního hospodářství výjimku z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih v platném znění z přílohy č. 3 čl. II. odst. 7.4 bod 13, "týkající se finančního limitu pro
zabezpečení přípravy a realizaci staveb investičního charakteru v hodnotě do 300 tis. Kč bez DPH u majetku
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v rámci svěřené působnosti, vyjma domovního a bytového fondu", a to zadávat a realizovat veřejné
zakázky investičního charakteru u bytového a domovního fondu a zvýšení finančního limitu z 300 tis. Kč bez
DPH na finanční limit do max. 2 mil. Kč bez DPH k zajištění přípravy bytových jednotek vyčleněných pro
sociální bydlení v bytových domech v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (tj. instalace
nových kuchyňských linek a sporáků do bytových jednotek, které nebyly těmito zařizovacími předměty
vybaveny a další nutné práce a dodávky s tím spojené), dle důvodové zprávy,
a
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu a následné
realizace zakázky přípravy bytových jednotek vyčleněných pro sociální bydlení v bytových domech v
majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (tj. instalace nových kuchyňských linek a sporáků
do bytových jednotek, které nebyly těmito zařizovacími předměty vybaveny a další nutné práce a dodávky s
tím spojené), dle důvodové zprávy.
4565/109
43

Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981
zákoníku, dle důvodové zprávy

občanského

H. J., Edisonova 404/5, č. b. 3
M. P., Rodimcevova 2178/18, č. b. 7
Bc. E. H. (trvale bytem Újezdní 416/27, O.-Bartovice) a H. B. (trvale bytem Újezdní 416/27, O.-Bartovice),
Edisonova 382/25, č. b. 8
S. M. (trvale bytem J. Maluchy 25/2), Jubilejní 359/62, č. b. 3
R. M., Výškovická 447/153 a R. M., Výškovická 447/153, č. b. 24
F. M. (trvale bytem 9. maja 481, Gemerská Poloma, Slovensko) a F. M., Jubilejní 334/11, č. b. 3
M. P., Slezská 402/11, č. b. 2
K. S., Letecká 356/12, č. b. 2
II.
1) o pronájmu bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy
Tylova 2779/4, 0+2, standard, č. b. 32
W. Z., Karpatská 2857/20
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
W. Z., Karpatská 2857/20, č. b. 14
4566/109
44

Uzavření smlouvy o nájmu školnického bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o uzavření smlouvy o nájmu školnického bytu (1+3, standard) v objektu ZŠ Ostrava-Dubina, Františka
Formana 45, s účinností od 01.05.2017 na dobu určitou - 12 měsíců, dle důvodové zprávy
V. M., Františka Formana 45, Ostrava-Dubina
II.
o uzavření smlouvy o nájmu školnického bytu (1+2, standard) v objektu MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 6
(součást ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16) s účinností od 01.05.2017 na dobu určitou - 12 měsíců,
dle důvodové zprávy
V. L., Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka

4567/109
45

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
A. G., Františka Formana 278/30, Ostrava-Dubina, č. b. 4
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4568/109
46

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 9 v bytovém domě na ul. Fr. Formana
274/53, O.-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
nepronajmout garážové stání č. 9 v bytovém domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeném
Městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 274, který je umístěn na pozemku parc. č. 71/119 v k. ú. Dubina u
Ostravy, na ul. Fr. Formana č. or. 53, Ostrava-Dubina, panu A. K., bytem Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka
(úřední záznam), dle důvodové zprávy
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 9 v bytovém domě ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 274, který je umístěn na pozemku parc. č. 71/119
v k.ú. Dubina u Ostravy, na ul. Fr. Formana č. or. 53, Ostrava-Dubina, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 815 Kč/měsíc včetně DPH, s účelem užívání garážování
motorového vozidla, dle důvodové zprávy

4569/109
47

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (o společném nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Klegova 1407/23, 1+1, standard, č. b. 31
J. K., Československé armády 325/106, Ostrava-Michálkovice
Volgogradská 2460/24, 1+2, standard, č. b. 9
Š. P., Volgogradská 2460/24, Ostrava-Zábřeh
Plzeňská 2619/8, 0+2, standard, č. b. 33
J. M., Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh
II.
o neuzavření smlouvy o společném nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Václava Košaře 124/5, 1+3, standard, č. b. 27
M. B. a L. B., V. Košaře 124/5, Ostrava-Dubina
trvá
na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy
Václava Košaře 124/5 1+3, standard, č. b. 27
M. B. a L. B., Václava Košaře 124/5, Ostrava-Dubina
rozhodla
podat žalobu u Okresního soudu v Ostravě vůči manželům p. M. B. a pí L. B., Václava Košaře 124/5,
Ostrava-Dubina, o vyklizení bytu č. 27, o vel. 1+3, standard, nacházejícího se v 7. nadz. podlaží bytového
domu na ul. Václava Košaře 124/5 v Ostravě-Dubině, dle důvodové zprávy

4570/109
48

Žádosti o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění
podmínek přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni 30.04.2017,
dle důvodové zprávy
Vlasty Vlasákové 963/17, 1+2, standard, č. b. 22
P. G., Vlasty Vlasákové 963/17, Ostrava-Bělský Les
Mňukova 3022/24, 1+3, standard, č. b. 56
Z. S., Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh
II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.05.2017 na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Vlasty Vlasákové 963/17, 1+2, standard, č. b. 22
R. G., Vlasty Vlasákové 963/17, Ostrava-Bělský Les
Mňukova 3022/24, 1+3, standard, č. b. 56
J. S., Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh
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4571/109
49

odpis pohledávek s příslušenstvím - I. Š., J.Š.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsaním pohledávek s příslušenstvím
za pí I. Š. a za p. J. Š., ve výši 32 151,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby
spojené s užíváním bytu č. 1, v domě č. or. 14, č. p. 700 na ulici Stavbařů v Ostravě-Hrabůvce,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za pí I. Š. a za p. J. Š., ve výši 32 151,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby
spojené s užíváním bytu č. 1, v domě č. or. 14, č. p. 700 na ulici Stavbařů v Ostravě-Hrabůvce,
dle důvodové zprávy

4572/109
50

odpis pohledávek s příslušenstvím - V. H., I. H.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsaním pohledávek s příslušenstvím
za p. V. H. a za pí I. H., ve výši 13 381,30 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby
spojené s užíváním bytu na ulici Šeříkova 3 v Ostravě-Výškovicích, a ve výši 4 976,00 Kč z titulu soudních
nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za p. V. H. a za pí I. H., ve výši 13 381,30 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby
spojené s užíváním bytu na ulici Šeříkova 3 v Ostravě-Výškovicích, a ve výši 4 976,00 Kč z titulu soudních
nákladů,
dle důvodové zprávy

4573/109
51

odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - P. B.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsaním pohledávek s příslušenstvím po zemřelé
pí P. B., ve výši 146 009,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojené s
užíváním bytu č. 54, v domě č. or. 23, č. p. 1715 na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 8 790,- Kč
z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelé
pí P. B., ve výši 146 009,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojené s
užíváním bytu č. 54, v domě č. or. 23, č. p. 1715 na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 8 790,- Kč
z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

4574/109
52

odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - L. H.
Rada městského obvodu
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souhlasí
s odepsaním pohledávek s příslušenstvím po zemřelé
pí L. H., ve výši 141 526,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojené s
užíváním bytu č. 9, v domě č. or. 6, č. p. 2883 na ulici Bedrnova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 12 377,20 Kč z
titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelé
pí L. H., ve výši 141 526,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojené s
užíváním bytu č. 9, v domě č. or. 6, č. p. 2883 na ulici Bedrnova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 12 377,20 Kč z
titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
4575/109
53

odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - J. Š.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsaním pohledávek s příslušenstvím po zemřelém
p. J. Š., ve výši 67 787,94 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojené s
užíváním bytu č. 13, v domě č. or. 37, č. p. 476 na ulici Hasičská v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 2 423,- Kč z
titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém
p. J. Š., ve výši 67 787,94 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojené s
užíváním bytu č. 13, v domě č. or. 37, č. p. 476 na ulici Hasičská v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 2 423,- Kč z
titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

4576/109
54

Odpis pohledávek za zemřelou-Hana Jursová
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za pí H. J., vyčísleného příslušenství ve výši 303 676,- Kč z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu č. 6 na ul. Abramovova 1590/14 v Ostravě-Zábřehu a ve výši 6 264,- Kč,- Kč z titulu soudních
nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
Odepsat pohledávky s příslušenstvím
za pí H. J., vyčísleného příslušenství ve výši 303 676,- Kč z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu č. 6 na ul. Abramovova 1590/14 v Ostravě-Zábřehu a ve výši 6 264,- Kč,- Kč z titulu soudních
nákladů,

dle důvodové zprávy
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4577/109
55

Odpis pohledávek za zemřelou-S. J. (dř. J.)
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za pí S. J. (dř. J.),., ve výši 98 592,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 1 161 480,- Kč
z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 4 na ul. V. Jiříkovského 168/29 v
Ostravě-Dubině a ve výši 5 022,- Kč,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
Odepsat pohledávky s příslušenstvím
za pí S. J. (dř. J.), ve výši 98 592,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 1 161 480,- Kč z
titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 4 na ul. V. Jiříkovského 168/29 v OstravěDubině a ve výši 5 022,- Kč,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy
4578/109
56

Odpis pohledávek za zemřelým-J. J.
Rada městského obvodu
rozhodla
odepsat pohledávku s příslušenstvím
za p J. J.5, vyčísleného příslušenství ve výši 17 028,- Kč z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu č. 2 na ul. Volgogradská 2377/90 v Ostravě-Zábřehu,
dle důvodové zprávy.

4579/109
57

Odpis pohledávek za zemřelým-J. H.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za p J. H., ve výši 97 085,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 250 509,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 21 na ul. Čujkovova 1715/23 v Ostravě-Zábřehu
a ve výši 7 350,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
Odepsat pohledávky s příslušenstvím
za p J. H., ve výši 97 085,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 250 509,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 21 na ul. Čujkovova 1715/23 v Ostravě-Zábřehu
a ve výši 7 350,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy
4580/109
58

Odpis pohledávek za zemřelým-J. K.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za p J. K., ve výši 48 964,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 619 027,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 62 na ul. Výškovická 446/151 v OstravěVýškovicích a ve výši 7 300,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
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a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
Odepsat pohledávky s příslušenstvím
za p J. K., ve výši 48 964,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 619 027,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 62 na ul. Výškovická 446/151 v OstravěVýškovicích a ve výši 7 300,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
4581/109
59

Odpis pohledávek za zemřelým-T. G.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za p T. G., ve výši 85 300,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 360 431,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 21 na ul. V. Košaře 125/4 v Ostravě-Dubině a ve
výši 6 140,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
Odepsat pohledávky s příslušenstvím
za p T. G., ve výši 85 300,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 360 431,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 21 na ul. V. Košaře 125/4 v Ostravě-Dubině a ve
výši 6 140,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

4582/109
60

odpis pohledávky - J. P.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsaním pohledávky
za pí J. P.9, ve výši 29 407,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu č. 1,
v domě č. or. 5, č. p. 1802 na ulici Sologubova v Ostravě-Zábřehu,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávku
za pí J. P., ve výši 29 407,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu č. 1, v
domě č. or. 5, č. p. 1802 na ulici Sologubova v Ostravě-Zábřehu,
dle důvodové zprávy

4583/109
61

odpis pohledávky s příslušenstvím po zemřelé - M. K.
Rada městského obvodu
rozhodla
odepsat pohledávku s příslušenstvím po zemřelé
pí M. K., ve výši 1 111,- Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazené faktury č. 06219 ze dne 18. 10. 2006,
splatné dne 1. 11. 2006, spojené s užíváním bytu č. 5, v domě č. or. 51, č. p. 739 na ulici Horní v OstravěHrabůvce,
dle důvodové zprávy

4584/109
62

žádost o prominutí poplatku z prodlení - V. K.
Rada městského obvodu
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souhlasí
s prominutím poplatku z prodlení
pí V. K., ve výši 90 % z dlužné částky, tj. 201 218,40 Kč, z titulu kapitalizováného poplatku z prodlení za
pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 11 na ulici A. Kučery 10 v Ostravě
Hrabůvce,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
prominout poplatek z prodlení
pí V. K., ve výši 90 % z dlužné částky, tj. 201 218,40 Kč, z titulu kapitalizováného poplatku z prodlení za
pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 11 na ulici A. Kučery 10 v Ostravě
Hrabůvce,
dle důvodové zprávy
4585/109
64P

Vybudování parkovacích stání na ul. 29. dubna, p.p.č. 740/4, k. ú. Výškovice u Ostravy, dodatek
č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 - ke smlouvě o dílo agendové č. S/0233/2017/INV ze dne 8. 3. 2017 na zpracování
projektové dokumentace stavby VZ 115.16 na dílčí část č. 3 - "Vybudování parkovacích stání na ul. 29.
dubna, p.p.č. 740/4, k. ú. Výškovice u Ostravy" se zhotovitelem Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738,
735 14 Orlová - Lutyně, IČO: 75379007 v důsledku skutečností vyžadujících úpravu předmětu smlouvy a
změnu ceny díla. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje smlouva o dílo, se zvyšuje konečná
cena díla 84.800,00 Kč bez DPH o částku 8.479,00 Kč bez DPH na celkovou částku 93.279,00 Kč bez DPH.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0233
/2017/INV ze dne 8. 3. 2017 na zpracování projektové dokumentace VZ 115.16 na dílčí část 3 - "Vybudování
parkovacích stání na ul. 29. dubna, p.p.č. 740/4, k. ú. Výškovice u Ostravy"
Termín: 22. 05. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0233/2017/INV ze dne 8. 3. 2017 na výše uvedenou
zakázku
Termín: 09. 05. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0233/2017/INV ze dne 8. 3. 2017 na výše uvedenou
zakázku
Termín: 15. 05. 2017

4586/109
65P

Dodatek č. 1 k zpracování projektové dokumentace na akci "Parkoviště Za Školou
Horymírova", dílčí část č. 1 - "Vybudování parkovacích stání na ul. Za Školou"

a

Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1, kterým se snižuje cena díla na částku 5 445,- Kč vč. DPH z důvodu ukončení prací
na zpracování projektové dokumentace, ke smlouvě agendové č. S/0238/2017/INV podepsané dne 8. 3.
2017 pro akci "Parkoviště Za Školou a Horymírova", dílčí část č. 1 - "Vybudování parkovacích stání na ul. Za
Školou" se zhotovitelem Ing. Romanem Fildánem, IČO 75379007.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace pro akci "Parkoviště Za
Školou a Horymírova", dílčí část č. 1 - "Vybudování parkovacích stání na ul. Za Školou"
Termín: 05. 05. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace pro akci "Parkoviště Za
Školou a Horymírova", dílčí část č. 1 - "Vybudování parkovacích stání na ul. Za Školou"
Termín: 11. 05. 2017
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
předat návrh dodatku č. 1 ke smlouvě k podpisu starostovi a zabezpečit všechny potřebné úkony na akci
"Parkoviště Za Školou a Horymírova", dílčí část č. 1 - "Vybudování parkovacích stání na ul. Za Školou"
Termín: 16. 05. 2017
4587/109
66P

Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Hřiště pro sport a vzdělávání, Provaznická, dodatek č.
1
Rada městského obvodu
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rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 - ke smlouvě o dílo agendové č. S/0259/2017/INV ze dne 14. 3. 2017 na realizaci
stavby s názvem „Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Hřiště pro sport a vzdělávání, Provaznická" se
zhotovitelem graseko, s.r.o., Blanická 217/86, 724 00 Ostrava - Stará Bělá, IČ: 25840371 v důsledku
zohlednění dílčích částí (I. etapa, II. etapa) v platebních podmínkách dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č.
S/0259/2017/INV ze dne 14. 3. 2017 na realizaci stavby „Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Hřiště
pro sport a vzdělávání, Provaznická",
Termín: 22. 05. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0259/2017/INV ze dne 14. 3. 2017 na výše
uvedenou zakázku.
Termín: 09. 05. 2017
4588/109
67P

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie u stavby "Na Výspě, Ostrava", dle přiloženého návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o
realizaci přeložky, provozovatel ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035.
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
Termín: 31. 05. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o smlouvě budoucí
Termín: 09. 05. 2017

4589/109
68P

Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za I. čtvrtletí roku 2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za I. čtvrtletí roku 2017

4590/109
69P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Izolace proti zemní
vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
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 25.17 "Izolace proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova
793/84, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25357603, za nabídkovou
cenu Kč 1.444.686,93 bez DPH a s lhůtou realizace 62 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
25.17 "Izolace proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84,
Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 05. 05. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
25.17 " Izolace proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84,
Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 10. 05. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce VZ 25.17 "Izolace proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v
bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 12. 05. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 25.17 "Izolace proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v
bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 19. 05. 2017
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4591/109
70P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Výměna vstupních
domovních dveří, Výškovická 151, Ostrava-Výškovice" VZ 15.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 15.17 na stavební práce "Výměna vstupních domovních dveří,
Výškovická 151, Ostrava-Výškovice", neboť do konce lhůty pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena
žádná nabídka.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 15.17 vyplývající z usnesení
Termín: 05. 05. 2017

4592/109
71P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna vstupních
domovních dveří, Výškovická 151, Ostrava-Výškovice“ VZ 41.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 41.17 na stavební práce „Výměna
vstupních domovních dveří, Výškovická 151, Ostrava-Výškovice“ dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust. § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru BH
2. Tereza Pustelníková, Dis., odbor investiční
3. Ing. Radomíra Marenczoková, Dis., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace investic odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru BH
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 41.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 04. 07. 2017

4593/109
72P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování
projektové dokumentace na "Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k.
ú. Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 36.17 Zpracování projektové dokumentace na
"Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka" v otevřeném zadávacím
řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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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. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 36.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 27. 07. 2017
4594/109
73P

Výběr ekonom. nejvýhodn. nabídky (podlimitní VZ na služby, ZPŘ) - Provádění revizí a kontrol
(revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů, revizí plynoinstalace a revizí
elektroinsta.) v BD a nebyt.obj. ve vlastn. SMO, MOb O.-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu k
podlimitní veřejné zakázce na služby VZ 136.16 "Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a
oprav hasicích přístrojů a hydrantů, revizí plynoinstalace a revizí elektroinstalace) v bytových domech a
nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih" o vyloučení účastníka, a to:
- David RIEDICH s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 28655371 z 1b. dílčí části
- Provádění revizí hromosvodů v nebytových objektech v majetku statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
- Ing. Josef Opián, Václavovická 1077, 739 34 Šenov u Ostravy, IČO: 74075918 (není plátcem DPH) z 2a.
dílčí části - Provádění pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v bytových domech v
majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih dle § 48 odst. 2 písm. b) a
dle § 113 odst. 6 písm. c) citovaného zákona, a z 2b. dílčí části - Provádění pravidelných kontrol a oprav
hasicích přístrojů a hydrantů v nebytových objektech v majetku statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle § 48 odst. 2 písm. b) citovaného zákona
- Milan Sondel, Lechowiczova 2835/31, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 40336662 z 3. dílčí části Provádění revizí plynoinstalace v bytových domech v majetku statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle § 48 odst. 3 citovaného zákona
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 136.16 "Provádění
revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů, revizí plynoinstalace a
revizí elektroinstalace) v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava-Jih" a o uzavření rámcové smlouvy u jednotlivé dílčí části této podlimitní veřejné zakázky s
vybraným dodavatelem, a to:
1. Petr Pospíšil, Zednická 949/3, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 69612005 (není plátcem DPH),
- u 1a. dílčí části - Provádění revizí hromosvodů v bytových domech v majetku statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za nabídkovou cenu Kč 38.740,00 bez DPH a ceny uvedené v
příloze č. 1 přiloženého návrhu smlouvy na dobu určitou ode dne podpisu obou smluvních stran do 31. 12.
2018 nebo do vyčerpání finančního limitu max. do 100.000,00 Kč bez DPH podle toho, která z těchto
skutečností nastane dříve
- u 1b. dílčí části - Provádění revizí hromosvodů v nebytových objektech v majetku statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za nabídkovou cenu Kč 27.565,00 bez DPH a ceny
uvedené v příloze č. 1 přiloženého návrhu smlouvy na dobu určitou ode dne podpisu obou smluvních stran
do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání finančního limitu max. do 50.000,00 Kč bez DPH podle toho, která z
těchto skutečností nastane dříve
- u 4. dílčí části - Provádění revizí elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů v majetku
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za nabídkovou cenu Kč 139.300,00
bez DPH a ceny uvedené v příloze č. 1 přiloženého návrhu smlouvy na dobu určitou ode dne podpisu obou
smluvních stran do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání finančního limitu max. do 300.000,00 Kč bez DPH podle
toho, která z těchto skutečností nastane dříve
2. EV - servis s. r. o., Klimkovická 58/30, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 60318457,
- u 3. dílčí části - Provádění revizí plynoinstalace v bytových domech v majetku statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za nabídkovou cenu Kč 1.291.460,00 bez DPH a ceny uvedené v
příloze č. 1 přiloženého návrhu smlouvy na dobu určitou ode dne podpisu obou smluvních stran do 31. 12.
2018 nebo do vyčerpání finančního limitu max. do 2.000.000,00 Kč bez DPH podle toho, která z těchto
skutečností nastane dříve
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
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připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této podlimitní veřejné
zakázky na služby VZ 136.16 Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích
přístrojů a hydrantů, revizí plynoinstalace a revizí elektroinstalace) v bytových domech a nebytových
objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 05. 05. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této podlimitní veřejné
zakázky na služby VZ 136.16 Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích
přístrojů a hydrantů, revizí plynoinstalace a revizí elektroinstalace) v bytových domech a nebytových
objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 10. 05. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této
podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 136.16 Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a
oprav hasicích přístrojů a hydrantů, revizí plynoinstalace a revizí elektroinstalace) v bytových domech a
nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 12. 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 podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 136.16 Provádění revizí a
kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů, revizí plynoinstalace a revizí
elektroinstalace) v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava-Jih
Termín: 26. 05. 2017
4595/109
74P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace "Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Mraveniště u sídliště"
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 17.17 Zpracování
projektové dokumentace "Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Mraveniště u sídliště" a o uzavření
smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem FAKO spol. s r.o., Kotojedská
2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711, za nabídkovou cenu Kč 46.800,00 bez DPH, s lhůtou realizace 90
kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 449,00 bez DPH
/ hod.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ VZ 17.17 Zpracování projektové dokumentace "Projekt z participativního rozpočtu 2016 Mraveniště u sídliště"
Termín: 05. 05. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 17.17 Zpracování projektové dokumentace "Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Mraveniště
u sídliště"
Termín: 10. 05. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 17.17 Zpracování projektové dokumentace "Projekt z participativního
rozpočtu 2016 - Mraveniště u sídliště"
Termín: 15. 05. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 17.17 Zpracování projektové
dokumentace "Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Mraveniště u sídliště"
Termín: 26. 05. 2017

4596/109
75P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Servis odlučovačů lehkých kapalin
ve správě městského obvodu Ostrava - Jih včetně kontroly jakosti odváděných vod
Rada městského obvodu
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 služby VZ
07.17 "Servis odlučovačů lehkých kapalin ve správě městského obvodu Ostrava - Jih včetně kontroly jakosti
odváděných vod" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, pobočka Slovenská 2084/102,
709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 25638955, za nabídkovou cenu Kč 1.143.400,00 bez DPH, tj. Kč
1.383.514,00. vč. DPH s dobou plnění od podpisu smlouvy do uplynutí doby, tj. do 31. 12. 2020
ukládá
Mgr. Danieli Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ 07.17
"Servis odlučovačů lehkých kapalin ve správě městského obvodu Ostrava - Jih včetně kontroly jakosti
odváděných vod"
Termín: 05. 05. 2017
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Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ 07.17
"Servis odlučovačů lehkých kapalin ve správě městského obvodu Ostrava - Jih včetně kontroly jakosti
odváděných vod"
Termín: 10. 05. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky
malého rozsahu na služby VZ 07.17 "Servis odlučovačů lehkých kapalin ve správě městského obvodu
Ostrava - Jih včetně kontroly jakosti odváděných vod"
Termín: 12. 05. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na služby VZ 07.17 "Servis odlučovačů lehkých kapalin ve správě městského obvodu
Ostrava - Jih včetně kontroly jakosti odváděných vod"
Termín: 26. 05. 2017
4597/109
76P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Provoz Sportovního centra Dubina
Rada městského obvodu
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 služby VZ
29.17 "Provoz Sportovního centra Dubina" a o uzavření příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem:
- Hadr & Kyblík, s.r.o., Serafinova 580/37, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČO: 26793113, s odměnou ve výši
59,70 % z vybraných finančních prostředků za užívání hracích ploch za předchozí zdaňovací období (viz odst.
1 čl. VII. přiloženého návrhu příkazní smlouvy) s dobou trvání smlouvy od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018,
- jako druhým v pořadí s účastníkem FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO:
25908898, s odměnou ve výši 64,00 % z vybraných finančních prostředků za užívání hracích ploch za
předchozí zdaňovací období (viz odst. 1 čl. VII. návrhu příkazní smlouvy předloženého účastníkem v
nabídce) s dobou trvání smlouvy od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ
29.17 "Provoz Sportovního centra Dubina"
Termín: 05. 05. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ
29.17 "Provoz Sportovního centra Dubina"
Termín: 10. 05. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné
zakázky malého rozsahu na služby VZ 29.17 "Provoz Sportovního centra Dubina"
Termín: 12. 05. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh příkazní smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na služby VZ 29.17 "Provoz Sportovního centra Dubina"
Termín: 26. 05. 2017

4598/109
77

Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě č. 38/032/134/16 ze dne 27.07.2017
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít se spolkem MIKASA z.s., IČ: 22832386, se sídlem na ul. Lumírova 523/28, Ostrava-Výškovice,
dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě č. 38/032/134/16 ze dne 27.07.2016 na nebytový
prostor o výměře 251,82 m2 ve II. nadzemním podlaží pavilonu A v objektu č. p. 591, který je součástí
pozemku parc. č. 793/13 v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. Lužická č. or. 4, Ostrava-Výškovice, kterým se
prodlouží lhůta ke splnění povinnosti budoucího nájemce požádat stavební úřad o stavební povolení nebo
ohlášení stavby u předmětného prostoru, a to do dne 31.08.2017, dle důvodové zprávy

4599/109
78

Poskytnutí peněžitého daru
Rada městského obvodu
rozhodla
poskytnout peněžitý dar v hodnotě 8 000 Kč Technickému muzeu Olomouc, 1. ČSTOB z. s. se sídlem 792 01
Nová Pláň č. p. 9.

4600/109
79

Schválení vyjímky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení vyjímky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava - Jih a jim zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, o to v oddílu B část
II.těchto zásad, při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu - likvidace a výsadba záhonu před
památníkem na p.č.612/57 ve výši 37 150 Kč bez DPH (44 951,50Kč vč. DPH)
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4601/109
80

Souhlas s přijetím neinvestiční dotace příspěvkových organizací městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s přijetím neinvestiční dotace z operačního programu potravinové a materiální pomoci pro
- Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkovou organizaci
- Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkovou organizaci
- Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkovou organizaci
- Základní školu a mateřskou školu MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkovou
organizaci
- Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkovou organizaci
- Základní školu Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkovou organizaci
- Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci
- Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkovou organizaci
- Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkovou organizaci
- Mateřskou školu Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkovou organizaci,
- Mateřskou školu Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkovou organizaci,
- Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkovou organizaci dle
důvodové zprávy s doplněním
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu Souhlasu zřizovatele

4602/109
81

Úpravy a doplnění Zásad pro poskytování věcných darů, propagačních předmětů a pohoštění
Rada městského obvodu
schvaluje
úpravy a doplnění Zásad pro poskytování věcných darů, propagačních předmětů a pohoštění z rozpočtu
městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s účinností od 2. 5. 2017.

4603/109
82P

Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců
Rada městského obvodu
zrušuje
část usnesení č. 4286/103 ze dne 7. 3. 2017 spočívající ve stanovení počtu zaměstnanců, a to
ke dni 1. 5. 2017,
schvaluje
zřízení referátu kronikář městského obvodu a stanoví počet zaměstnanců do něj zařazených na 1, a to dnem
1. 5. 2017,
stanoví
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
na 338, a to dnem 1. 5. 2017,
schvaluje
změny v Organizačním řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a jeho Příloh č. 2 a 3 dle předloženého
návrhu s účinností od 1. 5. 2017.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat všechna související personální opatření a schválené změny zapracovat do Organizačního řádu
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 30. 04. 2017

4604/109
83

Žádost o vydání předchozího souhlasu s pronájmem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova x Plzeňská
Rada městského obvodu
žádá
v souladu s čl. 7. odst. (9) písm. u) bod 4. obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013,
Statut města Ostravy, o vydání předchozího souhlasu rady města k pronájmu části pozemku p.p.č. 612/14
ostatní plocha, jiná plocha o předpokládané výměře cca 40139 m2 a pozemků p.p.č. 613/6 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 1149 m2 a p.p.č. 613/35 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1012 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Pavlovova x Plzeňská, na dobu určitou 30 let, za účelem výstavby sportovního areálu o
celkové předpokládané výměře 42300 m2, dle důvodové zprávy

26.4.2017 14:46

27 z 28

about:blank

Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
27

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina,
V. Košaře 6, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč
108 025,43 dle předloženého návrhu.
ukládá
likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

36

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství
a kultuře", v části sedmé , čl.1, bodu 1. pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Horymírova
100, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na opravu
sociálních zařízení ve výši Kč 551 760,00 vč. DPH dle důvodové zprávy
ukládá
ředitelce příspěvkové organizace jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

84

Materiál č. 1 - Návrh rozpočtových opatření č. 14/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122 o 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122 o 1 800 tis. Kč
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