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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 115. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 25. 5. 2017 10:00

(usn. č. 4729/115 - usn. č. 4828/115)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 115. schůze Rady městského obvodu, ze dne 25. 5. 2017 10:00
č. usn.

č. m. Název materiálu

4729/115 1.

Zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k 31. 3. 2017 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4730/115 2.

Návrh rozpočtových opatření č. 16/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4731/115 3.

Inventarizační zpráva za rok 2016 - aktualizované znění (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4732/115 4.

Návrh na uzavření Přílohy č. 3 ke Smlouvě o přijímání platebních karet - platební terminály KB ze dne 20.
1. 2011 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4733/115 5.

Návrh na změnu účelu použití rozpočtových prostředků rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok
2017 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4734/115 6.

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

4735/115 7.

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

4736/115 8.

Majetek nepatrné hodnoty po zůstavitelce V. G., úmrtí dne 05.03.2017 (Věra Válková, místostarostka)

4737/115 9.

Návrh na svěření staveb komunikací a zpevněných ploch v k.ú. Dubina u Ostravy do správy městského
obvodu (Věra Válková, místostarostka)

4738/115 10.

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření Technickým službám Ostrava-Jih, příspěvkové
organizaci, IČ: 66739331. (Věra Válková, místostarostka)

4739/115 11.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4740/115 12.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4741/115 13.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4742/115 14.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský les, B.
Dvorského 1, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4743/115 15.

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

4744/115 16.

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

4745/115 17.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4746/115 18.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4747/115 19.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4748/115 20.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4749/115 21.

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

4750/115 22.

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice,
Šeříková 33, příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4751/115 23.

Příprava a podání žádostí o dotaci do výzvy ITI na projekty "Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih",
"Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih" (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

4752/115 24.

Revokace usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 0419/11 ze dne 3.11.2016 ve věci podání žádosti o
dotaci "Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4753/115 25.

Souhlas s poskytnutím věcného daru (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4754/115 26.

Souhlas s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkovou
organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

4755/115 27.

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4756/115 28.

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

4757/115 29.

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové
organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)
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4758/115 30.

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

4759/115 31.

Výjimka z počtu žáků v Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

4760/115 32.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na VZ 138.16 "Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v bytových
domech Rodimcevova 16,18 a 25,27,29 a Tylova 4, Ostrava-Zábřeh" (Markéta Langrová, člen rady)

4761/115 33.

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002 (Markéta Langrová, člen rady)

4762/115 34.

Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4763/115 35.

Prominutí nájemného a nákladů na služby spojené s užíváním bytu č. 34 v bytovém domě Jugoslávská
2777/20, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

4764/115 36.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

4765/115 37.

Provedení oprav volného bytu č. 5 v bytovém domě na ulici Edisonova 404/5, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

4766/115 39.

Rozšíření zmocnění vedoucích úředníků odboru bytového a ostatního hospodářství k podpisu vzorových
smluv a dohod vyhotovovaných oddělením bytovým (Markéta Langrová, člen rady)

4767/115 40.

Ukončení nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu, uzavření smlouvy o ubytování, pronájem bytu (Markéta
Langrová, člen rady)

4768/115 41.

Vyčlenění sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její
pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

4769/115 42.

Zveřejnění záměru na pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

4770/115 44.

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ul. Čujkovova 17, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

4771/115 45.

Žádost o snížení nájemného za pronájem sálu v budově G-Centra na ul. Čujkovova 40a, O.-Zábřeh
(Markéta Langrová, člen rady)

4772/115 46.

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

4773/115 47.

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

4774/115 48.

Opakovaná žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu prostor v objektu na ul. Závodní 330/49a, O.-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

4775/115 49.

Petice za udržení provozovny bistra Cukrárna na ul. Závodní 330 v Ostravě-Hrabůvce (Bc. Martin Bednář,
starosta)

4776/115 50.

Odpis pohledávek s příslušenstvím - H. N. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4777/115 51.

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - J. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4778/115 52.

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - M. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4779/115 53.

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - P. O. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4780/115 54.

Poddlužnická žaloba - GOLDEN STAG, s. r. o. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4781/115 55.

Žádost o uzavření splátkového kalendáře - D. F. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4782/115 56.

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

4783/115 57.

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

4784/115 58.

Prodej pozemku včetně jeho součásti - stavby bytového domu na ul. Averinova č.p. 1681 č.or. 2, k.ú.
Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4785/115 59.

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita "ul. 29. dubna" (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

4786/115 60.

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Beskydská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4787/115 61.

Pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4788/115 62.

Souhlas s umístěním stavby, pronájem částí pozemků v k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4789/115 63.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova a
Mjr. Nováka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4790/115 64.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4791/115 65.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Svazácká - 1 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4792/115 66.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Svazácká - 2 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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4793/115 67.

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

4794/115 68.

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

4795/115 69.

Stanovisko k pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní – u zastávky MHD „Josefa Kotase“, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4796/115 70.

Ukončení nájmu parkovacího stání v parkovacím objektu dohodou a záměr pronájmu parkovacího stání v
parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4797/115 71.

Výpůjčka části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4798/115 72.

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

4799/115 73.

Zrušení části usnesení o pronájmu parkovacího stání v parkovacím objektu a záměr pronájmu parkovacího
stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4800/115 74.

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

4801/115 75.

Žádost o ukončení nájmu dohodou a uzavření splátkového kalendáře - Bc. Veronika Pustějovská Justová
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4802/115 76.

Žádost SBD Nová huť o změnu rozhodnutí Rady městského obvodu Ostrava - Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4803/115 77.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 12. zasedání, konaného dne 15.
12. 2016, do 13. zasedání, konaného dne 14. 3. 2017 (Bc. Martin Bednář, starosta)

4804/115 78.

Žádost o finanční příspěvek na projekt "Bez bariér - poradenství" (Bc. Martin Bednář, starosta)

4805/115 79.

Žádost o vyvěšení moravské vlajky (Bc. Martin Bednář, starosta)

4806/115 80.

Informace o investiční výstavbě r. 2017 (Bc. František Dehner, místostarosta)

4807/115 82P.

Dohoda o ukončení smluvního vztahu na zpracování projektové dokumentace na akci "Parkoviště ul.
Krylovova a Čujkovova", dílčí část č. 1 - "Vybudování parkovacích stání na ul. Krylovova, p.p.č. 654/26, k.ú.
Zábřeh nad Odrou" (Bc. František Dehner, místostarosta)

4808/115 83P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení v
budově B, MŠ Mjr. Nováka 1401/30, Ostrava – Hrabůvka“ VZ 59.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

4809/115 84P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava zahradních teras při MŠ B.
Dvorského 2, Ostrava - Dubina“ VZ 45.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4810/115 85P.

Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 300 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I.
čtvrtletí r. 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4811/115 86P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní VZ na služby) - Výměna stávajících měřidel tepla
(kalorimetrů), indikátorů vytápění a stáv. vodoměrů teplé a studené vody za nová rádiová měřidla a
poskytnutí odečít. a rozúčt. služeb v BD O.-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

4812/115 87P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Zateplení
obvodového pláště, oprava střechy a sanace lodžií bytových domů B. Václavka 19, 21 Ostrava - Bělský Les
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4813/115 88P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava fasády a střechy objektu
Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ VZ 9.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4814/115 89P.

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

4815/115 90P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna výplní otvorů, vč. krytů
těles ÚT MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina" VZ 20.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

4816/115 91P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Revitalizace MŠ Klegova
1275/4, Ostrava - Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4817/115 92P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Revitalizace MŠ
Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4818/115 93.

Odpis nedobytných pohledávek - T. D., Š. J. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4819/115 94.

Návrh programu 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 8. 6. 2017 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

4820/115 95.

zpětvzetí žaloby - sp. zn. 108 C 51/2016 u Okresního soudu ve Frýdku-Místku (Bc. Martin Bednář, starosta)

4821/115 96.

Žádost o pronájem části vestibulu budovy DPS na ul. Horymírova121, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen
rady)

4822/115 97.

Prominutí nájemného za nebytový prostor v objektu na ul. Adamusova bez č. popisného, O.-Hrabůvka, a
uzavření dodatku k nájemní smlouvě (Markéta Langrová, člen rady)
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4823/115 98P.

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 37.17 "Zajištění
vybraných činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v letech 2018-2020" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4824/115 99P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře
svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

4825/115 100.

Schválení žádosti o účelovou investiční dotaci z rozpočtu statutárního města Ostrava (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

4826/115 101.

Zrušení usnesení č. 4646/111 ze dne 11. 5. 2017 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4827/115 103P. Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, užší řízení) - Dynamický nákupní
systém „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih“ (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
4828/115 104P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Revitalizace fasád a
provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní
55 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
staženo

38.

Rozhodnutí o rozsahu pronájmu objektu na ul. Bedrnova 2945/1, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

staženo

43.

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

staženo

81P.

Dodatek č. 1 k zpracování projektové dokumentace na akci "Parkoviště Starobělská, Ostrava-Zábřeh" (Bc.
František Dehner, místostarosta)

staženo

102.

Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu a rozpočtových opatření č. 17/2017 rozpočtu
městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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4729/115
1

Zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k 31. 3. 2017
Rada městského obvodu
projednala
plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - březen 2017 dle předloženého materiálu
bere na vědomí
přehled rozpočtových opatření za období leden - březen 2017
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí
a) plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - březen 2017
b) přehled rozpočtových opatření za období leden - březen 2017
ukládá
místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit Zprávu o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k
31. 3. 2017 Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

4730/115
2

Návrh rozpočtových opatření č. 16/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
a) změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle bodu 1, 2 důvodové zprávy
b) rozpočtové opatření, kterým se
1)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 31xx, pol. 2322 o 107 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy bod 1 o 107 tis. Kč
2)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 1, § 3639, pol. 2322 o 18 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 18 tis. Kč
3)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2122 o 600 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 600 tis. Kč
4)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 39 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 4349, pol. 51xx o 827 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3429, pol. 51xx o 39 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 51xx o 827 tis. Kč

4731/115
3

Inventarizační zpráva za rok 2016 - aktualizované znění
Rada městského obvodu
bere na vědomí
aktualizované znění inventarizační zprávy za rok 2016 statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4732/115
4

Návrh na uzavření Přílohy č. 3 ke Smlouvě o přijímání platebních karet - platební terminály KB
ze dne 20. 1. 2011
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Přílohy č. 3 ke Smlouvě o přijímání platebních karet - platební terminály KB ze dne 20. 1. 2011 uzavřenou mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO:
45317054 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, ve znění přílohy č. 1
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu k podpisu Přílohy č. 3 ke Smlouvě o přijímání karet platební terminály KB

4733/115
5

Návrh na změnu účelu použití rozpočtových prostředků rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
na rok 2017
Rada městského obvodu
souhlasí
se změnou použití kapitálových výdajů ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1134 dle důvodové zprávy
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu schválit změnu účelu použití kapitálových výdajů ORJ 8, § 3612, pol. 6121,
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ORG 1134 dle důvodové zprávy
4734/115
6

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 1+0, standard, č.b. 20
H. Š., trvale bytem Markova 2927/19, Ostrava-Zábřeh 700 30

4735/115
7

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 + 1, I. kat., č. b. 28
Z. J., bytem Ostrava-Zábřeh, U Hrůbků 54

4736/115
8

Majetek nepatrné hodnoty po zůstavitelce V. G., úmrtí dne 05.03.2017
Rada městského obvodu
rozhodla
nabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstavilce V. G., a to dle důvodové zprávy a soupisu aktiv pozůstalosti :
Finanční hotovost ve výši 24 530 Kč, osobní věci zůstavitelky vše v obvyklé ceně 0 Kč, vkladní knížka na
doručitele, vedená u České spořitelny, a.s., se zůstatkem 0 Kč, osobní silniční vozidlo zn. Ford KA,
nepojizdné, bez platné STK, v obvyklé ceně 0 Kč

4737/115
9

Návrh na svěření staveb komunikací a zpevněných ploch v k.ú. Dubina u Ostravy do správy
městského obvodu
Rada městského obvodu
vydává
souhlasné stanovisko ke svěření staveb komunikací a zpevněných ploch, které byly kolaudovány v rámci
stavby "Dubina II/5 stavba" a nacházejí se na pozemcích v k.ú. Dubina u Ostravy, do správy městského
obvodu:
- Komunikace pro pěší, sjízdná, hřiště, pro blok 2501B na pozemku parc. č. 110/84
- Komunikace vozidlová, parkovací stání pro blok 2501B na pozemku parc. č. 110/84
- Komunikace vozidlová, parkovací stání pro blok 2501C na pozemku parc. č. 71/120
- Komunikace pěší a hřiště pro blok 2501C2 na pozemku parc. č. 71/120
- Komunikace pěší pro blok 2501C1 na pozemku parc. č. 71/4
- Komunikace vozidlová, parkovací stání pro blok 2501B na pozemku parc. č. 110/3
- Komunikace pěší pro blok 2501E na pozemku parc. č. 110/3
- Komunikace pěší, parkoviště na pozemcích parc. č. 110/85, 110/86, 110/87, 110/88, 110/27
- Odstavná stání, pěší komunikace pro blok 2501A na pozemku parc. č. 71/111 a na pozemku parc. č.
71/112,
a to v rozsahu dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou tohoto materiálu

4738/115
10

Předání hmotného movitého majetku
příspěvkové organizaci, IČ: 66739331.

k

hospodaření

Technickým

službám

Ostrava-Jih,

Rada městského obvodu
rozhodla
o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Technickým službám Ostrava-Jih, příspěvkové
organizaci v celkové hodnotě 15 857 712 Kč dle důvodové zprávy.
4739/115
11

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 198 607,98 dle
předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
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Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace
4740/115
12

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 106 715,97 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

4741/115
13

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 139 843,15 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

4742/115
14

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský
les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v
celkové hodnotě Kč 472 880,04 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

4743/115
15

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy OstravaHrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč
383 909,43 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

4744/115
16

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
92 741,76 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
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4745/115
17

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v
celkové hodnotě Kč 297 418,48 dle předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

4746/115
18

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč
497 591,12 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

4747/115
19

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v
celkové hodnotě Kč 137 095,65 dle předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

4748/115
20

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 210 282,90
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

4749/115
21

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 23, příspěvkové organizace, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 39 530,00 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
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4750/115
22

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky v Základní škole a mateřské škole OstravaVýškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizaci
Rada městského obvodu
bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizaci, které je v souladu s § 24 odst.2) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

4751/115
23

Příprava a podání žádostí o dotaci do výzvy ITI na projekty "Modernizace výuky jazyků v ZŠ
Ostrava-Jih", "Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a
"Rozvoj výuky fyziky v ZŠ
Ostrava-Jih"
Rada městského obvodu
souhlasí
s přípravou a podáním žádostí o dotaci na projekty "Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih", "Rozvoj
výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih"
v rámci 3. výzvy
Statutárního města Ostrava jako Zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání žádostí o podporu z
Integrovaného regionálního operačního programu - výzvy č. 66.
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat žádosti o dotaci na projekty "Modernizace
výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih", "Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ
Ostrava-Jih" v rámci 3. výzvy Statutárního města Ostrava jako Zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání
žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - výzvy č. 66.
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit spolufinancování na projekty "Modernizace výuky
jazyků v ZŠ Ostrava-Jih", "Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ
Ostrava-Jih" v rámci 3. výzvy Statutárního města Ostrava jako Zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání
žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu - výzvy č. 66.
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
zajistit veškeré úkony s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 31. 08. 2017

4752/115
24

Revokace usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 0419/11 ze dne 3.11.2016 ve věci
podání žádosti o dotaci "Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
revokuje
usnesení rady městského obvodu č. 2997/74 ze dne 30.6.2016 - Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci
na projekt "Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z
Integrovaného regionálního operačního programu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu revokovat usnesení č. 0419/11 ze dne 3.11.2016 - Podání žádosti o dotaci
pro projekt "Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z
Integrovaného regionálního operačního programu

4753/115
25

Souhlas s poskytnutím věcného daru
Rada městského obvodu
souhlasí
s poskytnutím věcného daru z Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace níže uvedeným
organizacím
- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh, Dolní 629/51, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 64989992
v celkové hodnotě Kč 658 384,80
- Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s., Na Mýtě 1556/10, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ:
26523825 v celkové hodnotě Kč 246 894,30
- Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK, Výškovická 445/149, Výškovice, 700 30 Ostrava, IČ: 68308868 v
celkové hodnotě Kč 246 894,30
- Asociace TOM ČR, TOM 4334 Bludný kruh, Na Mýtě 1556/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ 70313164 v
celkové hodnotě Kč 246 894,30
- Renarkon, o. p. s., Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25380443 v celkové
hodnotě Kč 98 757,72
- KFV Roub Vítkovice, z.s. Hornická 2675/50 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 26634813 v celkové
hodnotě Kč 65 838,48 dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí věcného daru

4754/115
26

Souhlas s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
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uděluje souhlas
s přijetím finančního daru v hdnotě Kč 10 000,00 do vlastnictví Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1,
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy
4755/115
27

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, 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, Za Školou 1, příspěvkové organizaci, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2017/2018, dle
předloženého návrhu.

4756/115
28

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové OstravaHrabůvka, Klegova 29, 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 MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih, pro školní rok 2017/2018, dle předloženého návrhu

4757/115
29

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
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-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro
školní rok 2017/2018, dle předloženého návrhu

4758/115
30

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
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, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro
školní rok 2017/2018, dle předloženého návrhu

4759/115
31

Výjimka z počtu žáků v Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizaci
Rada městského obvodu
rozhodla
schválit povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizaci

4760/115
32

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na VZ 138.16 "Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v
bytových domech Rodimcevova 16,18 a 25,27,29 a Tylova 4, Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0143/2017/OBH ze dne 10.2.2017 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v bytových domech
Rodimcevova 16, 18 a 25, 27, 29 a Tylova 4, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem TECHSTAIN s.r.o., IČ:
28633831, se sídlem Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava-Petřkovice, kterým se mění cena díla z důvodu
méněprací a realizace dodatečných prací souvisejicích s dokončením díla v rozsahu Změnového listu č. 2 na
cenu nejvýše přípustnou 5 571 388,82 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy.
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/0143/2017/OBH ze dne 10.2.2017 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava vnitřních rozvodů
vody a kanalizace v bytových domech Rodimcevova 16, 18 a 25, 27, 29 a Tylova 4, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 5.6.2017
Mgr. Petru Mentlikovi, tajemníkovi
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prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0143/2017/OBH ze dne 10.2.2017 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v bytových domech
Rodimcevova 16, 18 a 25, 27, 29 a Tylova 4, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 9.6.2017
4761/115
33

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002
Rada městského obvodu
bere na vědomí
rozbor dlužníků s evidovanými dluhy vzniklými na nájmu prostor sloužících podnikání a dalších prostor v
bytových domech ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, v
hodnotě pohledávky nad 10.000 Kč, včetně způsobu zajištění těchto pohledávek ke dni 31.03.2017

4762/115
34

Podnájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
podle ustanovení § 2275 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o
udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Fr. Formana 271/47, 0+2, standard, č. b. 6
D. V., Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina

4763/115
35

Prominutí nájemného a nákladů na služby spojené s užíváním bytu č. 34 v bytovém domě
Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o prominutí nájemného za období od 8.11.2016 do 12.4.2017 ve výši 18 068,00 Kč a nákladů na služby
spojené s bydlením v rozsahu dle důvodové zprávy za období od 8.11.2016 do 31.12.2016 ve výši 2 225,00
Kč u bytové jednotky č. 34 o velikosti 1+3, v bytovém domě č.pop. 2777 na ul. Jugoslávská č. or. 20, v
Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 4446, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož výlučnou
nájemkyní je paní J. I., a to z důvodu nemožnosti řádného užívání vytopeného bytu, dle důvodové zprávy.

4764/115
36

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o
nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 77
Š. A., Klimkovická 55, O.-Poruba
B. Četyny 2, 0+2, standard, č. b. 21
J. E., Z. Bára 6
Abramovova 10, 1+2, standard, č. b. 4
B. J., Výškovická 62
V. Jiřikovského 29, 1+3, standard, č. b. 8
G. M.9, Lumírova 82 a G. A., Klimkovická 55, O.-Poruba
Rodimcevova 20, 1+3, standard, č. b. 4
S. L., Vaňkova 48 a S. J., Vaňkova 48
Jubilejní 68, 1+3, standard, č. b. 3
B. P., Jugoslávská 20
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Dr. Šavrdy 19, 0+2, standard, č. b. 23
Mgr. B. I., Z. Chalabaly 1
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
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III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
F. Formana 47, 0+2, standard, č. b. 19
H. L., Čujkovova 50A
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
IV.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
S. L., Vaňkova 48 a S. J., Vaňkova 48, č. b. 13
B. P., Jugoslávská 20, č. b. 40
4765/115
37

Provedení oprav volného bytu č. 5 v bytovém domě na ulici Edisonova 404/5, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
souhlasí
se stanovením termínu zahájením oprav volného bytu č. 5 v bytovém domě č. pop. 404 na ulici Edisonova 5,
který je součástí pozemku parc. č.st. 356/1, v k.ú. Hrabůvka, po dokončení realizace jmenovité akce
"Oprava ZTI (zdravotně technické instalace) v bytových domech Edisonova 404/5 a Velflíkova 287/12,
Ostrava-Hrabůvka" a jejího protokolárního předání zadavateli, dle důvodové zprávy.

4766/115
39

Rozšíření zmocnění vedoucích úředníků odboru bytového a ostatního hospodářství k podpisu
vzorových smluv a dohod vyhotovovaných oddělením bytovým
Rada městského obvodu
zmocňuje
s účinností od 01.06.2017
vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih k podpisu vzorových
- smluv o nájmu bytu
- dohod o ukončení nájmu bytu
- dohod o přistoupení k dluhu
včetně souvisejících dokumentů k bytům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih, o jejichž uzavření rozhodla rada městského obvodu
- smluv o ubytování pro ubytovací místnosti v ubytovacím zařízení na ul. Hasičská 366/3 umístěném na
pozemku parc. č. 111/2 v kat. území Hrabůvka ve spoluvlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih, vč. souvisejících dokumentů, o jejichž uzavření rozhodla rada městského
obvodu
- dohod „Uznání dluhu a dohoda o splátkách nedoplatku vyúčtování služeb“ pro byty a nebytové prostory v
bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
dle důvodové zprávy

4767/115
40

Ukončení nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu, uzavření smlouvy o ubytování, pronájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
H. T., P. Lumumby 2343/16 a Š. H., P. Lumumby 2343/16, č. b. 9
W. P., Volgogradská 2436/143 a W. L., Volgogradská 2436/143, č. b. 9
S. T., V. Košaře 123/3, č. b. 3
J. P., Edisonova 384/29, č. b. 3
T. L., M. Fialy 248/1, č. b. 40
K. R., (trvale bytem Krmelínská 366, O.-Nová Bělá), P. Lumumby 2595/3, č. b. 35
K. H., Tarnavova 3015/6, č. b. 29
II.
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy
P. T., V. Vlasákové 967/4, č. b. 5
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L. D., Vaňkova 1012/50, č. b. 29
V. S., P. Lumumby 2263/2, č. b. 3
H. A., Karpatská 2857/20, č. b. 55
III.
o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
místnost
místnost
místnost
místnost
místnost

č.
č.
č.
č.
č.

10
12
17
20
18

-

L. M., Horní 3
K. J., F. Formana 33
D. R., Horní 3
S. Z., Dr. Martínka 45
J. J., trvale bytem Horní 3

IV.
1) o pronájmu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy
Volgogradská 2375/94, 1+2, standard, č. b. 2
K. B., Volgogradská 2462/20
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
K. B., Volgogradská 2462/20, č. b. 12
4768/115
41

Vyčlenění sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“
Rada městského obvodu
schvaluje
výjimku ze „Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn“ a s účinností od 25.05.2017 na dobu určitou,
nejpozději však do konce realizace projektu, tj. do 30.09.2019:
I.
rozhodla
vyčlenit pro účely sociálního bydlení v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě
Ostrava“
1.) byt č. 40 sestávající z kuchyně a jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 3. nadzemním
podlaží, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 2077 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 918 m² v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 1715,
adresní místo Čujkovova 23
2.) byt č. 96 sestávající ze dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se v 6. nadzemním podlaží, který je
součástí pozemku parcelní číslo st. 2083 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 901 m² v katastrálním
území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 1718, adresní místo
Čujkovova 29
3.) byt č. 25 sestávající ze dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se ve 2. nadzemním podlaží, který je
součástí pozemku parcelní číslo st. 2083 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 901 m² v katastrálním
území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 1718, adresní místo
Čujkovova 29
4.) byt č. 26 sestávající z kuchyně a jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 2. nadzemním
podlaží, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 2077 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 918 m² v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 1715,
adresní místo Čujkovova 23
5.) byt č. 6 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se ve 3. nadzemním podlaží,
který je součástí pozemku parcelní číslo 71/39 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239 m² v
katastrálním území Dubina u Ostravy, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 168, adresní
místo Václava Jiřikovského 29
II.
rozhodla
1.) o pronájmu bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení pro účely sociálního bydlení na dobu určitou nejdéle na 6 měsíců
2.) o výši měsíčního nájemného 50,02 Kč/m² započtené podlahové plochy bytů vyčleněných v bodu I. tohoto
usnesení pro účely sociálního bydlení
III.
rozhodla
o způsobu pronájmu bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení za podmínek schválených radou městského
obvodu dne 16.03.2017 pod č. unesení 4338/104
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dle důvodové zprávy
4769/115
42

Zveřejnění záměru na pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem volného prostoru - garáže č. 1 o výměře 22 m2 v garážovém objektu ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, který se nachází na
pozemku parc. č. st. 2079, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož vlastníkem je
společnost ArcelorMittal Ostrava a.s., list vlastnictví 21, a který tvoří součást bytového domu na ul.
Čujkovova 1715/23 v Ostravě-Zábřehu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší
měsíčního nájemného 1.019 Kč vč. DPH za účelem užívání jako garáž motorového vozidla
dle důvodové zprávy

4770/115
44

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ul. Čujkovova 17, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem volného nebytového prostoru o velikosti 93,72 m2 v bytovém domě ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 1713 na ul.
Čujkovova č. or. 17 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2073 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší nájemného 735 Kč/m2/rok za
účelem užívání jako prádelna a čistírna dle důvodové zprávy

4771/115
45

Žádost o snížení nájemného za pronájem sálu v budově G-Centra na ul. Čujkovova 40a,
O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost paní M. V., Dámský klub CHSG, náměstí SNP, Ostrava-Jih, o snížení nájemného za pronájem sálu v
budově G-Centra č. p. 259, která je součástí pozemku parc. č. st. 6495 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul.
Čujkovova č. or. 40a, Ostrava-Zábřeh,
trvá
na rozhodnutí o stanové výší nájemného dle usnesení č. 4235/102 ze dne 23.02.2017, dle důvodové zprávy.

4772/115
46

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Edisonova 382/25, 1+1, standard, č. b. 2
L. J., Edisonova 382/25, Ostrava-Hrabůvka

4773/115
47

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Patrice Lumumby 2330/12, 1+2, standard, č. b. 4
M. H., Patrice Lumumby 2330/12, Ostrava-Zábřeh
Jiskříček 2215/10, 1+3, standard, č. b. 2
D. Š., Jiskřiček 2215/10, Ostrava-Zábřeh

4774/115
48

Opakovaná žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu prostor v objektu na ul. Závodní 330/49a,
O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
bere na vědomí
opakovanou žádost pana Patrika Lukáče, IČ:68160984, se sídlem Jaromíra Matuška 55/13, Ostrava-Dubina,
o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 86,30 m2 v bytovém domě č. p. 330,
který je součástí pozemku parc. č. st. 271 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Závodní č. or. 49a, Ostrava-Hrabůvka,
rozhodla
trvat na vyklizení nebytového prostoru o výměře 86,30 m2 v bytovém domě č. p. 330, který je součástí
pozemku parc. č. st. 271 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Závodní č. or. 49a, Ostrava-Hrabůvka, jenž bez právního
důvodu užívá pan Patrik Lukáč, IČ: 68160984, se sídlem Jaromíra Matuška 55/13, Ostrava-Dubina, dle
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důvodové zprávy.
4775/115
49

Petice za udržení provozovny bistra Cukrárna na ul. Závodní 330 v Ostravě-Hrabůvce
Rada městského obvodu
bere na vědomí
text "Petice za udržení provozovny bistra Cukrárna na ul. Závodní 330 v Ostravě-Hrabůvce" doručené dne
27. 3. 2017,
souhlasí
s návrhem odpovědi na uvedenou petici dle přílohy tohoto materiálu a
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vzít návrh odpovědi na vědomí

4776/115
50

Odpis pohledávek s příslušenstvím - Hana Němečková
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsaním pohledávek s příslušenstvím
za pí Hanou Němečkovou, IČ: 75341573, ve výši 15 429,12 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného
a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Základní škola Šeříková č. or. 33 v
Ostravě-Výškovicích,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za pí Hanou Němečkovou, IČ: 75341573, ve výši 15 429,12 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného
a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Základní škola Šeříková č. or. 33 v
Ostravě-Výškovicích,
dle důvodové zprávy

4777/115
51

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - J. H.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsaním pohledávek s příslušenstvím po zemřelé
pí J. H., zemř. 17. 1. 2017, ve výši 3 821,50 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na
služby spojené s užíváním bytu č. 1, v domě č. or. 11, č. p. 1643 na ulici Smirnovova v Ostravě-Zábřehu a
ve výši 4 482,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelé
pí J. H., zemř. 17. 1. 2017, ve výši 3 821,50 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na
služby spojené s užíváním bytu č. 1, v domě č. or. 11, č. p. 1643 na ulici Smirnovova v Ostravě-Zábřehu a
ve výši 4 482,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

4778/115
52

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - M. P.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsaním pohledávek s příslušenstvím po zemřelém
p. M. P., zemř. 22. 3. 2016, ve výši 10 359,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na
služby spojené s užíváním bytu č. 1, v domě č. or. 14, č. p. 1680 na ulici Utvenkova v Ostravě-Zábřehu a ve
výši 2 780,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

26.5.2017 12:29

17 z 34

about:blank

a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém
p. M. P., zemř. 22. 3. 2016, ve výši 10 359,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na
služby spojené s užíváním bytu č. 1, v domě č. or. 14, č. p. 1680 na ulici Utvenkova v Ostravě-Zábřehu a ve
výši 2 780,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
4779/115
53

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - P. O.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsaním pohledávek s příslušenstvím po zemřelém
p. P. O., zemř. 28. 11. 2016, ve výši 110 419,30 s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na
služby spojené s užíváním bytu č. 7 a 22, v domě č. or. 36, č. p. 2217 na ulici Jiřikovského v Ostravě-Dubině
a ve výši 6 250,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém
p. P. O., zemř. 28. 11. 2016, ve výši 110 419,30 s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na
služby spojené s užíváním bytu č. 7 a 22, v domě č. or. 36, č. p. 2217 na ulici Jiřikovského v Ostravě-Dubině
a ve výši 6 250,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

4780/115
54

Poddlužnická žaloba - GOLDEN STAG, s. r. o.
Rada městského obvodu
rozhodla
nepodat poddlužnickou žalobu
ve věci exekučního řízení sp. zn. 133 EX 1718/16 vedeného u Mgr. Vojtěcha Jaroše, soudního exekutora,
Exekutorský úřad Znojmo proti dlužníkovi S. V., nar. 5. 8. 1965, z titulu neplnění povinností plátce mzdy
určeným exekučním příkazem č.j. 133 EX 1718/16-17 v souladu s §292 občanského soudního řádu, vůči
společnosti GOLDEN STAG, s. r. o.,
dle důvodové zprávy

4781/115
55

Žádost o uzavření splátkového kalendáře - D. F.
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením splátkového kalendáře
s p. D. F., ve výši 11 396,- Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazeného nájemného části pozemku, parc. č.
623/79 o výměře cca 9 m2, ul. Rottrova a to tak, že se dlužník zavazuje uhradit svůj dluh ve výši 11 396,Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 500,- Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se
stanoví v měsíci červnu 2017. Při takto stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 23 měsíců, a
to tak, že 22 měsíců bude splátka činit 500,- Kč měsíčně, 23. měsíc bude poslední splátka ve výši 396,- Kč, s
tím, že dostane-li se dlužník do prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným
celý dluh,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
uzavřít splátkový kalendář
s p. D. F, ve výši 11 396,- Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazeného nájemného části pozemku, parc. č.
623/79 o výměře cca 9 m2, ul. Rottrova a to tak, že se dlužník zavazuje uhradit svůj dluh ve výši 11 396,-
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Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 500,- Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se
stanoví v měsíci červnu 2017. Při takto stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 23 měsíců, a
to tak, že 22 měsíců bude splátka činit 500,- Kč měsíčně, 23. měsíc bude poslední splátka ve výši 396,- Kč, s
tím, že dostane-li se dlužník do prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným
celý dluh,
dle důvodové zprávy
4782/115
56

Rozhodnutí o zpětvzetí žaloby ve věci 120 C 25/2015 u Okresního soudu v Ostravě
Rada městského obvodu
revokuje
usnesení č. 4523/107 ze dne 13.4.2017 o zpětvzetí žaloby ve věci 120 C 25/2015 u Okresního soudu v
Ostravě a uzavření mimosoudní dohody
rozhodla
vzít zpět žalobu proti společnosti CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., IČ 25357603, se sídlem Kosmova 1126/17,
Přívoz, 702 00 Ostrava, na zaplacení částky 2.275.544,- Kč, sp. zn. 120 V 25/2015 u Okresního soudu v
Ostravě dle důvodové zprávy

4783/115
57

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 dálkových ovladačů k parkovacím
objektům, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih a
vzorové znění dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu parkovacího stání v parkovacím objektu, jehož
předmětem je bezplatné přenechání k užívání dálkových ovladačů k parkovacím objektům, ve znění příloh
tohoto materiálu:
06 – nájemní smlouva na pronájem dálkového ovladače
07 – dodatek k nájemní smlouvě – bezplatné přenechání k užívání dálkového ovladače
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 dálkových ovladačů k parkovacím
objektům, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih a
dodatků k nájemním smlouvám, jejichž předmětem je bezplatné přenechání k užívání dálkového ovladače k
parkovacím objektům
zmocňuje
Mgr. Andreu Miškaříkovou, vedoucí odboru majetkového k podpisu nájemních smluv a dodatků dle tohoto
usnesení
4784/115
58

Prodej pozemku včetně jeho součásti - stavby bytového domu na ul. Averinova č.p. 1681 č.or. 2,
k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek p.č.st. 2004 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155
m2 včetně jeho součásti - stavby bytového domu na ul. Averinova č.p. 1681 č. or. 2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu Ostrava-Jih do
vlastnictví Bytového družstva Averinova 1681/2, IČ: 05745993, se sídlem Averinova 1681/2, Ostrava Zábřeh za kupní cenu ve výši 2.130.000 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady za zpracování
znaleckého posudku ve výši 6.050 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, a uzavřít
kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého materiálu

4785/115
59

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita "ul. 29.
dubna"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.č. 740/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m² v k.ú. Výškovice u
Ostravy, lokalita "ul. 29. dubna", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání části pozemku pod stavbou parkovacího stání panu Tomášovi Vlkovi, bytem
29. dubna 256/27, Ostrava - Výškovice, za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 585 Kč ročně +
zákonná sazba DPH na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění
přílohy tohoto materiálu.

4786/115
60

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Beskydská
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby sjezdu o výměře 20,28 m2 na části pozemku p.p.č. 560/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Beskydská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
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svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 560/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8,05 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Beskydská, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu
Ostrava - Jih, společnosti PELAYO, s.r.o., IČ: 05433193, se sídlem Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30
Ostrava, za účelem umístění a užívání sjezdu, s ročním nájemným ve výši 100,- Kč/m2, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy
tohoto materiálu
4787/115
61

Pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemek parc.č. 317/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání
pozemku jako zahrada, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 11 Kč/m2/rok, tj. za
celkovou částku 858 Kč ročně, manželům Ladislavu a Jarmile Sýkorovým, bytem Koncová 699/19, 700 30
Ostrava - Výškovice a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

4788/115
62

Souhlas s umístěním stavby, pronájem částí pozemků v k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby – čtyř poštovních odkládacích schrán na částech pozemků o výměře 4 x 1 m², a to na
části pozemku p.p.č. 225/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m², ul. Edisonova, p.p.č. 226/12 ostatní
plocha, zeleň o výměře 1 m², ul. Dvouletky, p.p.č. 243/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m², ul. Mládeže
a p.p.č. 246/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m², ul. Závodní, vše v k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih, dle situačních zákresů
a
rozhodla
pronajmout části pozemků p.p.č. 225/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m², ul. Edisonova, p.p.č. 226/12
ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m², ul. Dvouletky, p.p.č. 243/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m², ul.
Mládeže a p.p.č. 246/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m², ul. Závodní, vše v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih, státnímu
podniku Česká pošta, s.p., IČ: 471 14 983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, za
účelem umístění čtyř poštovních odkládacích schrán, s ročním nájemným za 1 ks poštovní odkládací schrány
ve výši 200,- Kč, tj. za celkové roční nájemné za 4 ks poštovních odkládacích schrán 800,- Kč + zákonná
sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku, Smlouvu
o právu provést stavbu ve znění přílohy tohoto materiálu

4789/115
63

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Hrabůvka, ul.
Krestova a Mjr. Nováka
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby pod názvem „Oprava vodovodu v Hrabůvce, propoj ulic Krestova - Mjr. Nováka“ pod
povrchem částí pozemků p.p.č. 433/9 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 433/34 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
433/44 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 434/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 434/35
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 434/37 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 434/38 ostatní plocha,
jiná plocha, p.p.č. 451/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Hrabůvka, ul. Krestova a Mjr. Nováka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
uzavřít se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ: 451 93 673, se sídlem Nádražní 3114/28,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4790/115
64

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Starobělská
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby - instalace tří řad zavěšených předsazených lodžií o výměře 1 x 1,355 m x 3,74 m a 2
x 1,355 m x 3,67 m k bytovému domu č.p. 2605 stojícímu na pozemku st.p.č. 2589, umísťovaných nad
povrchem částí pozemku p.p.č. 182 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla
uzavřít s Bytovým družstvem Starobělská 62, IČ 26819317, se sídlem Starobělská 2605/62, Zábřeh, 700 30
Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
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4791/115
65

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svazácká - 1
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby - instalace tří řad zavěšených předsazených lodžií o výměře 1 x 1,455 m x 3,74 m a 2
x 1,455 m x 3,67 m k bytovému domu č.p. 2226, který je součástí pozemku st.p.č. 3459, umísťovaných nad
povrchem částí pozemku p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla
uzavřít s Bytovým družstvem Svazácká 7, IČ 26859777, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Svazácká 2226/7, PSČ
70030, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4792/115
66

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svazácká - 2
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby - instalace tří řad zavěšených předsazených lodžií o výměře 1 x 1,455 m x 3,74 m a 2
x 1,455 m x 3,67 m k bytovému domu č.p. 2203, který stojí na pozemku st.p.č. 3462, umísťovaných nad
povrchem částí pozemku p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla
uzavřít se Společenstvím vlastníků Svazácká 2203/13, IČ 25899376, se sídlem Svazácká 2203/13, Zábřeh,
700 30 Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4793/115
67

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Jandova, Dolní, U Hrůbků
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním sítě elektronických komunikací CETIN pod názvem stavby „11010-065499
RVDSL1721_M_T_OSPV16-OSPV1HR_OK“ v předpokládané délce cca 241 bm pod povrchem částí pozemků
p.p.č. 287/1 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 287/4 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 287/9 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 287/28 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 287/31 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 293/2
ostatní plocha, neplodná půda, p.p.č. 995/47 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 995/69 ostatní
plocha, ostatní komunikace, 1005/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1447 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 1448 ostatní plocha, ostatní komunikace a st.p.č. 1881 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jandova, Dolní, U Hrůbků,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 287/1 ostatní
plocha, jiná plocha, p.p.č. 287/4 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 287/9 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 287/28 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 287/31 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 293/2 ostatní plocha,
neplodná půda, p.p.č. 995/47 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 995/69 ostatní plocha, ostatní
komunikace, 1005/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1447 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 1448 ostatní plocha, ostatní komunikace a st.p.č. 1881 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění sítě elektronických
komunikací CETIN pod názvem stavby „11010-065499 RVDSL1721_M_T_OSPV16-OSPV1HR_OK“ pro
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130
00 Praha 3, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm sítě elektronických komunikací
CETIN
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, užívání a provozování sítě elektronických komunikací CETIN v částech dotčených
pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.5.2019 uzavřít s vlastníkem stavby - 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
4794/115
68

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
částech pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická
Rada městského obvodu
souhlasí
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se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně 1 ks pojistkové
skříně pod názvem stavby „Ostrava 883/5 Čtyřlístek, NNk“ v předpokládané délce 54 bm na částech
pozemků parc.č. 793/244 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 793/245 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 částem pozemků parc.č. 793/244 ostatní
plocha, ostatní komunikace a parc.č. 793/245 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby
podzemní kabelové přípojky NN 0,4 KV včetně 1 ks pojistkové skříně pod názvem stavby „Ostrava 883/5
Čtyřlístek, NNk“ v předpokládané délce 54 bm, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035,
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za
každý i započatý bm podzemní kabelové přípojky NN 0,4 KV a za úplatu 1.000 Kč + zákonná sazba DPH za
umístění 1 ks pojistkové skříně
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 KV včetně 1 ks
pojistkové skříně v částech dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však 31.5.2019 uzavřít s vlastníkem stavby podzemní kabelové
přípojky NN 0,4 KV včetně 1 ks pojistkové skříně - 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
4795/115
69

Stanovisko k pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní – u zastávky MHD „Josefa
Kotase“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy
Rada městského obvodu
vydává
nesouhlasné stanovisko k pronájmu části pozemku p.p.č. 371/91 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m² v k.ú.
Hrabůvka, ul. Horní – u zastávky MHD „Josefa Kotase“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, za účelem
umístění pojízdného prodejního stánku

4796/115
70

Ukončení nájmu parkovacího stání v parkovacím objektu
parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy

dohodou

a

záměr

pronájmu

Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu č. 51/65/1/03/2015 o nájmu nebytového prostoru – kryté stání ze dne 22. 6. 2015,
uzavřenou s J. B., bytem Vaňkova 1012/50, Ostrava-Bělský Les, na nájem parkovacího stání č. 65/1 v
parkovacím objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka, umístěném v nadzemním podlaží stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dohodou ke dni 4. 6. 2017 a uzavřít dohodu o ukončení
nájmu ve znění vzorové dohody schválené radou městského obvodu dne 28. 1. 2016, usnesením č. 2045/53
rozhodla
o záměru pronajmout parkovací stání č. 65/1 v parkovacím objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka,
umístěném v nadzemním podlaží stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k.ú.
Dubina u Ostravy, za účelem parkování motocyklu na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s
minimální výší nájemného 400 Kč měsíčně včetně DPH
4797/115
71

Výpůjčka části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít s Technickými službami Ostrava-Jih, příspěvkovou organizací, IČ: 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy
3202/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava smlouvu o výpůjčce pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu, za účelem
umístění kontejnerů pro činnost technických služeb na části pozemku st.p.č. 1716/1 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 260 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a
současně vyjadřuje svůj souhlas v souladu s čl. VII. odst. 4 zřizovací listiny vypůjčitele ze dne 4.6.2015

4798/115
72

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Hrabůvka a 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. 1149, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. U Prodejny
2. pozemek p.č.st. 1531, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Provaznická
3. pozemek p.č.st. 1987/1, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
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4. pozemek p.č.st. 2356, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
5. pozemek p.č.st. 2568, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
6. pozemek p.č.st. 2646, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
7. část pozemku p.č.st. 2960/1, zast. pl. o výměře 8,72 m2 (celková výměra 225 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1469/37898 příslušejícího k jednotce 17/510 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
8. část pozemku p.č.st. 2961/1, zast. pl. o výměře 8,51 m2 (celková výměra 228 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1441/38594 příslušejícího k jednotce 16/487 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
9. část pozemku p.č.st. 2963/1, zast. pl. o výměře 9,69 m2 (celková výměra 229 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1619/38246 příslušejícího k jednotce 14/440 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
10. pozemek p.č.st. 2968/7, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
11. pozemek p.č.st. 4072, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
4799/115
73

Zrušení části usnesení o pronájmu parkovacího stání v parkovacím objektu a záměr pronájmu
parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
zrušuje
bod 1) svého usnesení č. 4310/104 ze dne 16. 3. 2017 dle důvodové zprávy
rozhodla
o záměru pronajmout parkovací stání č. 12 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové,
Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

4800/115
74

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Dubina u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.č. 70/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a
p.č. 71/3 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení zemního vedení VN a NN, ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly,
za celkovou úplatu 1.500 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování zemního vedení VN a NN, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 423-823/2016.
rozhodla
uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

4801/115
75

Žádost o ukončení nájmu dohodou a uzavření splátkového kalendáře - Bc. Veronika Pustějovská
Justová
Rada městského obvodu
zrušuje
své usnesení č. 4679/111 ze dne 11.5.2017
a
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/193/08/Bie ze dne 27.6.2008 ve znění dodatků č. 1 až 7
uzavřenou s Bc. Veronikou Pustějovskou Justovou, IČ: 71802941, se sídlem Kadláčkova 1019/9, 742 21
Kopřivnice, kterou je pronajata protihluková stěna za účelem umístění reklamních zařízení, umístěná na
části pozemku parc.č. 3818/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, dohodou
ke dni 31.5.2017 a vyhovět žádosti o úhradu dlužného nájemného za období od 1.1.2017 do 31.5.2017 ve
výši 71.705 Kč formou 18 měsíčních splátek dle důvodové zprávy a uzavřít Dohodu o ukončení nájmu a o
splátkách dle přílohy tohoto materiálu

4802/115
76

Žádost SBD Nová huť o změnu rozhodnutí Rady městského obvodu Ostrava - Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost Stavebního bytového družstva Nová huť o změnu rozhodnutí Rady městského obvodu Ostrava - Jih
týkající se zřizování věcných břemen - práva užívání zastavěného pozemku pro jednotky ve vlastnictví
jiných vlastníků, vymezených v bytových domech stojících na pozemcích ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih.
rozhodla
nezřizovat věcná břemena k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeným městskému
obvodu Ostrava - Jih, ve prospěch jednotek ve vlastnictví jiných vlastníků, vymezených v bytových domech,
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stojících na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava Jih.
schvaluje
odpověď na žádost Stavebního bytového družstva Nová huť ve znění přílohy tohoto materiálu.
4803/115
77

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 12. zasedání,
konaného dne 15. 12. 2016, do 13. zasedání, konaného dne 14. 3. 2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 12. zasedání, konaného dne 15.
12. 2016, do 13. zasedání, konaného dne 14. 3. 2017 s tím, že
a) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:
245/6
380/9
393/10
418/11
421/11
458/12
463/13
464/13

ze dne 12. 11. 2015
ze dne 9. 6. 2016
ze dne 1. 9. 2016
ze dne 3. 11. 2016
ze dne 3. 11. 2016
ze dne 15. 12. 2016
ze dne 14. 3. 2017
ze dne 14. 3. 2017

b) níže uvedená usnesení se ponechávají v evidenci:
12/1
391/10
405/10
419/11
487/13

ze dne
ze dne
ze dne
ze dne
ze dne

13. 11. 2014
1. 9. 2016
1. 9. 2016
3. 11. 2016
14. 3. 2017

doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu předloženou kontrolu plnění usnesení schválit.
4804/115
78

Žádost o finanční příspěvek na projekt "Bez bariér - poradenství"
Rada městského obvodu
rozhodla
poskytnout spolku Ostravská organizace vozíčkářů, Horymírova 3054/121, 700 30
projekt "Bez bariér - poradenství v roce 2017" finanční příspěvek ve výši Kč 5 000.

4805/115
79

Ostrava-Zábřeh na

Žádost o vyvěšení moravské vlajky
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost spolku Moravská národní obec, Jetelová 498/13, Brno-Soběšice, o vyvěšení moravské vlajky dne 5.
července při příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu,
nesouhlasí
s vyvěšením moravské vlajky dne 5. července při příležitosti státního svátku - Dne slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje dle žádosti Moravské národní obce.

4806/115
80

Informace o investiční výstavbě r. 2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
Informaci o investiční výstavbě v roce 2017
a souhlasí
s předložením Informace o investiční výstavbě zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

4807/115
82P

Dohoda o ukončení smluvního vztahu na zpracování projektové dokumentace na akci
"Parkoviště ul. Krylovova a Čujkovova", dílčí část č. 1 - "Vybudování parkovacích stání na ul.
Krylovova, p.p.č. 654/26, k.ú. Zábřeh nad Odrou"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu, kterou se ukončují práce na zpracování projektové
dokumentace dle smlouvy o dílo agendového č. S/0276/2017/INV ze dne 20.3.2017 na akci s názvem
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"Parkoviště ul. Krylovova a Čujkovova", dílčí část č. 1 - "Vybudování parkovacích stání na ul. Krylovova,
p.p.č. 654/26, k.ú. Zábřeh nad Odrou" se zhotovitelem Ing. Pavlem Liptákem, IČO: 01081608 a úhradě
ceny části provedeného díla ve výši 10 000,00 Kč vč. DPH.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dohody o ukončení smluvního vztahu dle smlouvy o dílo č.
S/0276/2017/INV ze dne 20.3.2017 na zpracování projektové dokumentace na veřejnou zakázku 144.16 na
dílčí část č. 1 - "Vybudování parkovacích stání na ul. Krylovova, p.p.č. 654/26, k.ú. Zábřeh nad Odrou".
Termín: 25. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dohody o ukončení smluvního vztahu dle smlouvy o dílo č. S/0276/2017/INV na zpracování
projektové dokumentace VZ 144.16 na dílčí část č. 1 - "Vybudování parkovacích stání na ul. Krylovova,
p.p.č. 654/26, k.ú. Zábřeh nad Odrou".
Termín: 06. 06. 2017
4808/115
83P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního
zařízení v budově B, MŠ Mjr. Nováka 1401/30, Ostrava – Hrabůvka“ VZ 59.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 59.17 „Oprava
sociálního zařízení v budově B, MŠ Mjr. Nováka 1401/30, Ostrava – Hrabůvka“ dle § 27 písm. b) v návaznosti
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a oddílu B části II.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém
přínosu s doplněním.
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury
3. Renáta Kroupová, oddělení školství a kultury
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřená vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury
3. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 59.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2017

4809/115
84P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava zahradních
teras při MŠ B. Dvorského 2, Ostrava - Dubina“ VZ 45.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 45.17 „Oprava
zahradních teras při MŠ B. Dvorského 2, Ostrava - Dubina“ dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust. § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním.
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
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1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury
3. Renáta Kroupová, oddělení školství a kultury
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřená vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury
3. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 45.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2017
4810/115
85P

Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 300 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za I. čtvrtletí r. 2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od 100 000,- Kč do 300 000,- Kč bez DPH za I.
čtvrtletí roku 2017 odborů: strategického rozvoje, vztahů s veřejností ; školství a kultury ; dopravy a
komunálních služeb; hospodářské správy (oddělení hospodářské správy + oddělení informačního systému);
bytového a ostatního hospodářství; majetkového; financí a rozpočtu; investičního; správních činností;
sociální péče; výstavby a životního prostředí; podpory volených orgánů; referátu vzdělávání a sekretariátu
tajemníka; oddělení kontroly a interního auditu a příspěvkových organizací: Kulturního zařízení Ostrava-Jih,
p.o.; Technických služeb Ostrava-Jih, p.o.; Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
p.o.; Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o.; Základní a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.; Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o.; Mateřské
školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, p.o.; Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A,
p.o.; Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o.; Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
p.o.; Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, p.o.; Základní školy a mateřské školy, OstravaHrabůvka, A. Kučery 20, p.o.; Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, p.o.; Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o.; Základní a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, p.o.; Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o.; Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o.; Základní školy a mateřské školy MUDr. E. Lukášové
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, p.o.; Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, p.o., Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Bělský Les, ul. Dvorského 1, p.o. ; Základní školy Ostrava-Dubina, Františka
Formana 45, p.o. dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn.

4811/115
86P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní VZ na služby) - Výměna stávajících
měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů vytápění a stáv. vodoměrů teplé a studené vody za nová
rádiová měřidla a poskytnutí odečít. a rozúčt. služeb v BD O.-Jih
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 22.17 "Výměna
stávajících měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů vytápění a stávajících vodoměrů teplé a studené vody za
nová rádiová měřidla a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových domech Ostrava-Jih" a o
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě u této nadlimitní veřejné zakázky s
vybraným dodavatelem:
- Techem, spol. s r. o., se sídlem Služeb 256/5, 108 00 Praha 10 - Malešice, Regionální centrum MoravaSever, 28. října 168, 709 00 Ostrava, IČO: 49684370, za nabídkovou cenu Kč 6.846.790,00 bez DPH (viz
odst. 1 čl. III. přiloženého návrhu smlouvy o dílo předloženého účastníkem v nabídce), za nabídkovou cenu
Kč 8.269.386,00 bez DPH (smlouva o odečítací a rozúčtovací službě po dobu 10 let) a dle ceníku uvedeného
v odst. 3. čl. VIII. přiloženého návrhu smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě předloženého účastníkem v
nabídce a s lhůtou realizace od zahájení díla 120 kalendářních dnů u smlouvy o dílo
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě s vybraným dodavatelem na realizaci této
nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 22.17 "Výměna stávajících měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů
vytápění a stávajících vodoměrů teplé a studené vody za nová rádiová měřidla a poskytnutí odečítacích a
rozúčtovacích služeb v bytových domech Ostrava-Jih"
Termín: 07. 06. 2017
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 22.17 "Výměna stávajících měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů vytápění a stávajících
vodoměrů teplé a studené vody za nová rádiová měřidla a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v
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bytových domech Ostrava-Jih"
Termín: 07. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo a smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě s vybraným dodavatelem na
realizaci této nadlimitní veřejné zakázky
na služby VZ 22.17 "Výměna stávajících měřidel tepla
(kalorimetrů), indikátorů vytápění a stávajících vodoměrů teplé a studené vody za nová rádiová měřidla a
poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových domech Ostrava-Jih"
Termín: 09. 06. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo a smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě s vybraným
dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 22.17 "Výměna stávajících měřidel
tepla (kalorimetrů), indikátorů vytápění a stávajících vodoměrů teplé a studené vody za nová rádiová
měřidla a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových domech Ostrava-Jih"
Termín: 14. 06. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo a návrh smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě u této veřejné zakázky k
podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky
na služby VZ 22.17 "Výměna stávajících měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů vytápění a stávajících
vodoměrů teplé a studené vody za nová rádiová měřidla a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v
bytových domech Ostrava-Jih"
Termín: 14. 07. 2017
4812/115
87P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) Zateplení obvodového pláště, oprava střechy a sanace lodžií bytových domů B. Václavka 19, 21
Ostrava - Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu k
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 04.17 "Zateplení obvodového pláště, oprava střechy a
sanace lodžií bytových domů B. Václavka 19, 21 Ostrava - Bělský Les" o vyloučení účastníka BYSTROŇ
Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, adresa pro doručení AVION Shopping park Ostrava,
Rudná 114, 700 30 Ostrava, IČO: 27800466, dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, z důvodu uvedeného 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 stavební práce VZ 04.17
"Zateplení obvodového pláště, oprava střechy a sanace lodžií bytových domů B. Václavka 19, 21 Ostrava Bělský Les" a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem
MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 27833551, za
nabídkovou cenu Kč 5.389.205,00 bez DPH a s lhůtou realizace 105 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 04.17 "Zateplení obvodového pláště, oprava střechy a sanace lodžií bytových domů B.
Václavka 19, 21 Ostrava - Bělský Les"
Termín: 07. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 04.17 "Zateplení obvodového pláště, oprava střechy a sanace lodžií bytových domů B.
Václavka 19, 21 Ostrava - Bělský Les"
Termín: 09. 06. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce VZ 04.17 "Zateplení obvodového pláště, oprava střechy a sanace lodžií
bytových domů B. Václavka 19, 21 Ostrava - Bělský Les"
Termín: 14. 06. 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 podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 04.17 "Zateplení obvodového
pláště, oprava střechy a sanace lodžií bytových domů B. Václavka 19, 21 Ostrava - Bělský Les"
Termín: 14. 07. 2017

4813/115
88P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava fasády a střechy
objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ VZ 9.17
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 u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce VZ 9.17„Oprava fasády a střechy objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem: ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s., se sídlem Bořivojova 646/50, 718 00
Ostrava- Kunčičky, IČ: 04670329 za nabídkovou cenu 1.999.152,56 Kč bez DPH a lhůtou realizace 90
kalendářních dnů.
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
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připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 9.17„Oprava fasády a střechy objektu Gurťjevova
11, Ostrava-Zábřeh“.
Termín: 05. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 9.17 „Oprava fasády a střechy objektu Gurťjevova
11, Ostrava-Zábřeh“.
Termín: 12. 06. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební
práce VZ 9.17 „Oprava fasády a střechy objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“.
Termín: 16. 06. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 9.17„Oprava fasády a střechy objektu Gurťjevova 11, OstravaZábřeh“.
Termín: 30. 06. 2017
4814/115
89P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Vybudování kanalizační
přípojky pro budovu A na ul. Volgogradská 3149/32a, Ostrava-Zábřeh " VZ 168.16
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce VZ 168.16 "Vybudování kanalizační přípojky pro budovu A na ul. Volgogradská 3149/32a, OstravaZábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: ŠÍP STAVING s.r.o., se sídlem Kpt. Vajdy
3047/20, 700 30 Ostrava-Zábřeh,IČ: 25385755 za nabídkovou cenu 289.638,93 Kč bez DPH a lhůtou
realizace 45 kalendářních dnů.
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 168.16 "Vybudování kanalizační přípojky pro budovu
A na ul. Volgogradská 3149/32a, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 05. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 168.16 "Vybudování kanalizační přípojky pro budovu
A na ul. Volgogradská 3149/32a, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 12. 06. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební
práce VZ 168.16 "Vybudování kanalizační přípojky pro budovu A na ul. Volgogradská 3149/32a, OstravaZábřeh ".
Termín: 16. 06. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 168.16 "Vybudování kanalizační přípojky pro budovu A na ul.
Volgogradská 3149/32a, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 30. 06. 2017

4815/115
90P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna výplní otvorů,
vč. krytů těles ÚT MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina" VZ 20.17
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 u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce VZ 20.17 „Výměna výplní otvorů, vč. krytů těles ÚT MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: OKNOSTYL group s.r.o., se sídlem Tišnovská 305, 664 34
Kuřim,IČ: 27689719 za nabídkovou cenu 1.978.027,57 Kč bez DPH a lhůtou realizace 56 kalendářních dnů.
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 20.17 „Výměna výplní otvorů, vč. krytů těles ÚT MŠ
J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina".
Termín: 05. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 20.17 „Výměna výplní otvorů, vč. krytů těles ÚT MŠ
J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina".
Termín: 12. 06. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební
práce VZ 20.17 „Výměna výplní otvorů, vč. krytů těles ÚT MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina".
Termín: 15. 06. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 20.17 „Výměna výplní otvorů, vč. krytů těles ÚT MŠ J. Maluchy
105, Ostrava-Dubina".
Termín: 23. 06. 2017
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4816/115
91P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Revitalizace MŠ
Klegova 1275/4, Ostrava - Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 50.17
"Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava - Hrabůvka“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Iva Hašlerová, odbor investiční
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 50.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 27. 07. 2017

4817/115
92P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Revitalizace MŠ
Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 51.17
"Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Iva Hašlerová, odbor investiční
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 51.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 27. 07. 2017
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4818/115
93

Odpis nedobytných pohledávek - T. D., Š. J.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním nedobytné pohledávky po dlužníkovi D. T., ve výši 23 702,- Kč, která vznikla z titulu
neuhrazeného kapitalizovaného příslušenství za pozdní úhradu nájemného a záloh na služby za období
01-02,05/1999, 06,12/2001,01-02,04,07/2003 a 04/2004 za užívání bytu č. 3 na ulici Edisonova 383/27 v
Ostravě-Hrabůvce, dle důvodové zprávy,
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih
odepsat nedobytnou pohledávku po dlužníkovi D. T., ve výši 23 702,- Kč, která vznikla z titulu neuhrazeného
kapitalizovaného příslušenství za pozdní úhradu nájemného a záloh na služby za období 01-02,05/1999,
06,12/2001,01-02,04,07/2003 a 04/2004 za užívání bytu na ulici Edisonova 383/27 v Ostravě-Hrabůvce, dle
důvodové zprávy,
rozhodla
odepsat pohledávku po dlužníkovi J. Š., ve výši 5 889,- Kč, která vznikla z titulu refakturace oprav v bytě č.
1 na ulici V. Jiříkovského 167/27 v Ostravě-Dubině, kterého byla jmenovaná nájemcem, dle důvodové
zprávy.

4819/115
94

Návrh programu 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 8. 6.
2017
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem programu 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat
dne 8. 6. 2017 od 13.00 hod., dle předloženého materiálu

4820/115
95

zpětvzetí žaloby - sp. zn. 108 C 51/2016 u Okresního soudu ve Frýdku-Místku
Rada městského obvodu
rozhodla
vzít zpět žalobu o zaplacení 24.120,- Kč s příslušenstvím podanou proti společnosti PTGE OVA s.r.o., IČ:
28584431, se sídlem Volenská 1680, 739 34 Šenov a zastavit soudní řízení vedené pod sp. zn. 108 C
51/2016 u Okresního soudu ve Frýdku-Místku.

4821/115
96

Žádost o pronájem části vestibulu budovy DPS na ul. Horymírova121, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost paní A. M., bytem Dr. Šavrdy 3027/15, Ostrava-Bělský Les, o poskytnutí prostoru k pronájmu ve
vestibulu DPS budovy č. p. 3054, která je součástí pozemku parc. č. st. 4911 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na
ul. Horymírova č. or. 121, O.-Zábřeh, za účelem prodeje drobného zboží,
rozhodla
nevyhovět žádosti paní A. M., bytem Dr. Šavrdy 3027/15, Ostrava-Bělský Les, a neposkytovat k pronájmu
část prostor vestibulu DPS budovy č. p. 3054, která je součástí pozemku parc. č. st. 4911 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, na ul. Horymírova č. or. 121, O.-Zábřeh, dle důvodové zprávy

4822/115
97

Prominutí nájemného za nebytový prostor v objektu na ul. Adamusova bez č. popisného,
O.-Hrabůvka, a uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Rada městského obvodu
rozhodla
I. prominout nájemné nájemci Základní škola logopedická s.r.o., IČ: 25369474, se sídlem Paskovská 65/92,
Ostrava-Hrabová, za pronájem nebytových prostor v objektu bez čísla popisného, který je součástí pozemku
parc. č. st. 1821 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Adamusova, Ostrava-Hrabůvka, z důvodu prováděných stavebních
prací v období od 01.01.2017 do 07.03.2017 ve výší 12.592 Kč,
II. uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/82/97 uzavřené dne 18.09.1997, ve znění pozdějších
dodatků, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 487,50 m2 v objebktu bez čísla popisného,
který je součástí pozemku parc. č. st. 1821 v k. ú. Hrabůvka, na ul. Adamusova, Ostrava-Hrabůvka, s
nájemcem Základní škola logopedická s.r.o., IČ: 25369474, se sídlem Paskovská 65/92, Ostrava-Hrabová z
důvodu úpravy povinností nájemce v rozsahu předloženého návrhu,
dle důvodové zprávy.

4823/115
98P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 37.17
"Zajištění vybraných činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v letech 2018-2020"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 37.17 "Zajištění vybraných
činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v letech 2018-2020" dle § 26 v návaznosti na ust. § 53
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zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Martina Gavendová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
2. Bc. Jana Smutná, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
3. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
4. Martina Gavendová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
5. Mgr. Gabriela Gödelová, odbor podpory volených orgánů
náhradníci členů
1. RNDr. František Staněk Ph.D., místostarosta obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Mgr. Helena Strouhalová, odbor právní
4. Bc. Jana Smutná, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 37.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo k této veřejné zakázce
Termín: 30. 08. 2017
4824/115
99P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Likvidace nefunkčních pískovišť a
mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017
Rada městského obvodu
rozhodla
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
33.17 "Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v
roce 2017" a o uzavření rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- Hochbau, s.r.o., Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava – Stará Bělá, IČO: 25857614, za nabídkovou cenu Kč
196,00 bez DPH za likvidaci 1 m2 pískovišť včetně mobiliáře a odvoz sutě na skládku, za nabídkovou cenu Kč
930,00 bez DPH za 1 m2 dorovnání a úpravy nově vzniklé plochy do roviny včetně pokládky dlažby a za
nabídkovou cenu Kč 236,00 bez DPH za 1 m2 dorovnání a úpravy nově vzniklé plochy do roviny včetně
zatravnění s dobou trvání smlouvy do vyčerpání finančního limitu ve výši 800 tis. Kč + aktuální sazba DPH,
nebo do uplynutí doby, tj nejpozději do 30. 11. 2017, podle toho, která skutečnost nastane dříve
ukládá
Mgr.Danieli Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ 33.17
"Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce
2017"
Termín: 07. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ 33.17
"Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce
2017"
Termín: 09. 06. 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 33.17 "Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy
městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 14. 06. 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 33.17 "Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy
městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 14. 07. 2017
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4825/115
100

Schválení žádosti o účelovou investiční dotaci z rozpočtu statutárního města Ostrava
Rada městského obvodu
rozhodla
požádat radu města o účelovou investiční dotaci ve výši 5 250 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Ostrava
na předfinancování a spolufinancování rekonstrukce objektu MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
souhlasí
v případě schválení poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava s předfinancováním a
spolufinancováním rekonstrukce objektu MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka ve výši 5 251 tis. Kč z rozpočtu
městského obvodu Ostrava-Jih

4826/115
101

Zrušení usnesení č. 4646/111 ze dne 11. 5. 2017
Rada městského obvodu
zrušuje
usnesení č. 4646/111 ze dne 11. 5. 2017
a souhlasí
se zajištěním užitkového automobilu prostřednictvím operativního leasingu bez následné koupě dle "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 čtvrté pro
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci dle důvodové zprávy

4827/115
103P

Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, užší řízení) - Dynamický
nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava - Jih“
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provádění
oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih“ v užším řízení pro zavedení
dynamického nákupního systému dle § 138 odst. 1 zákona a k podávání žádostí o účast dle § 140 odst. 1
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 žádostí o účast ve složení:
členové
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
4. Bc. Jakub Káňa, odbor právní
5. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
4. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní
5. Zuzana Hejnová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 10.16 a předložit
návrh účastníků k vyloučení z účasti v zadávacím řízení a návrh účastníků k zařazení do dynamického
nákupního systému u této podlimitní veřejné zakázky
Termín: 14. 09. 2017

4828/115
104P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)
Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v
Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55
Rada městského obvodu
rozhodla
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zaslat výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 34.17 "Revitalizace
fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul.
Horní 55“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 34.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 24. 08. 2017
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
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Tiskové opravy
TO

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu Sportovní centra Dubina, na ul.
Horní 81, O.-Dubina
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost Bc. Jakuba Gondka, jednatele společnosti Ollies dorty s.r.o., IČ: 28596030, se sídlem Výstavní
2968/108, Ostrava-Vítkovice, o pronájem nebytových prostor o celkové výměře 153,35 m2 v objetku
Sportovního centra Dubina č. p. 287, který je součástí pozemku parc. č. 71/142 v k.ú. Dubina u Ostravy, na
ulici Horní č. or. 81, Ostrava-Dubina, za účelem užívání jako občerstvení, s výší nabízeného nájemného 587
Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v budově Sportovního centra Dubina, objekt občanské
vybavenosti č. p. 287, která je součástí pozemku p. č. 71/142, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Dubina u
Ostravy, na ulici Horní č. o. 81, Ostrava-Dubina, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a celkové
výměře 153,35 m2, z toho:
- výměra 137,87 m2 s minimální výší nájemného 587,- Kč/m2/rok bez DPH, s účelem užívání jako
občerstvení za podmínky zákazu kouření a zabezpečení provozní doby v rozsahu 6 - 22 hod.,
- výměra 15,48 m2 s minimální výší nájemného 587,- Kč/m2/rok bez DPH, s účelem užívání k zajištění
občerstvení při pronájmu tribuny v rámci konání sportovních akcí v objektu za podmínky prodeje pouze
balených nápojů, teplých nápojů do nevratných obalů a balených potravin, dle důvodové zprávy.
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