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Přehled usnesení 119. schůze Rady městského obvodu, ze dne 15. 6. 2017 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4844/119 1. Návrh rozpočtových opatření č. 18/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4845/119 2. Informace o změnách v sazebníku a úpravě všeobecných obchodních podmínek Komerční banky, a.s. (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

4846/119 3. Odškodnění újmy na zdraví paní S. D. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4847/119 4. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

4848/119 5. Pronájem bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

4849/119 6. Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

4850/119 7. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci (Věra Válková, místostarostka)

4851/119 8. Výjimka z počtu žáků v Základních školách zřízených Statutárním městem  Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4852/119 9. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4853/119 10. Žádost o finanční dar na provoz Kinematografu pro Kinematograf bratří Čadíků (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

4854/119 11. Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce v budově na ul. Edisonova 82, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na
pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

4855/119 12. Podnájem bytu v bytovém domě na ul. Klegova 1440/21 v O.-Hrabůvce (Markéta Langrová, člen rady)

4856/119 13. Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem bytové jednotky č. 9 v bytovém domě P. Lumumby 2263/2,
Ostrava-Zábřeh. (Markéta Langrová, člen rady)

4857/119 14. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

4858/119 15. Pronájem garážového stání č. 9 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 274/53, O.-Dubina (Markéta Langrová,
člen rady)

4859/119 16. Provedení oprav volného bytu č. 2 v bytovém domě na ulici Edisonova 404/5, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

4860/119 17. Udělení souhlasu s postoupením práv z nájemní smlouvy na pronájem prostor v bytovém domě na ul.
Volgogradská 74, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

4861/119 18. Ukončení nájmu bytu,  uzavření smlouvy o ubytování, pronájem bytu, výpověď z nájmu bytu (Markéta
Langrová, člen rady)

4862/119 19. Ukončení smluvního vztahu o provádění úklidu společných prostor v bytovém domě V. Košaře 122/1,
Ostrava-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

4863/119 20. 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)

4864/119 21. Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 3 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 271/47,
O.-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

4865/119 22. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ul. Volgogradská 2462/20, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen
rady)

4866/119 23. Žádosti o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu
nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4867/119 24. Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta
Langrová, člen rady)

4868/119 25. Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4869/119 26. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti – pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul.
Drůbeží (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4870/119 27. Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku, dohody o užívání sportovního areálu a zveřejnění záměru na
pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Plzeňská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4871/119 28. Návrh nabytí a následného svěření pozemků pod místními komunikacemi v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Koncová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4872/119 29. Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná" (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4873/119 30. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4874/119 31. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Fr. Hajdy
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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4875/119 32. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Šaldova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4876/119 33. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4877/119 34. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na částech
pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Škody (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4878/119 35. Souhlas vlastníka pozemku s odstraněním části stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 31 (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

4879/119 36. Stanovisko ke směně a odkoupení pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4880/119 37. Výpověď smlouvy o nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ul. Krokova" (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4881/119 38. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4882/119 39. Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4883/119 40. Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gorochovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4884/119 41. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby – restaurační zahrádka
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4885/119 42. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská – restaurační zahrádka (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

4886/119 43. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická – restaurační zahrádka (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

4887/119 44. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

4888/119 45. Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4889/119 46. Změna smluv o nájmu pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

4890/119 47. Žádost o předchozí souhlas rady města k nabytí darem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4891/119 48. Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu kontejnerů (Věra Válková, místostarostka)

4892/119 49. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce (Věra Válková, místostarostka)

4893/119 50. Majetek nepatrné hodnoty ve výši 20 321 Kč po zůstaviteli J. K., v Ostravě-Výškovicích (Věra Válková,
místostarostka)

4894/119 51P. Dětská hřiště č. 1, MOb Ostrava-Jih, Výškovice - ul. Srbská (Bc. František Dehner, místostarosta)

4895/119 52P. Dětská hřiště č. 3, MOb Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou - ul. Horymírova (Bc. František Dehner,
místostarosta)

4896/119 53P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava ZTI bytového domu Velflíkova 12
a Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4897/119 54P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava ZTI bytového domu
Velflíkova 12 a Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

4898/119 55P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava elektroinstalace společných
a sklepních prostor bytového domu ul. Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh“ VZ 56.17 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4899/119 56P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava elektroinstalace společných
a sklepních prostor bytových domů Slezská 13/390 a Slezská 11/402, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 57.17 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4900/119 57P. Výzva (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava spojovacího krčku mezi plaveckou
učebnou a ZŠ, včetně bezbariérového řešení, ZŠ A. Kučery 1276/20, Ostrava - Hrabůvka“ VZ 68.17 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4901/119 58P. Výzva (zjednoduš.podl.řízení, podlimitní VZ na služby)  - Inženýr.-investor. činnost a staveb. techn.dozor
investora při realizaci stavby: „Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektro a vytápění
Domu služeb v O.-Hrabůvce, ul.Horní 55“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4902/119 59P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava elektroinstalace společných a
sklepních prostor domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh“  VZ 46.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

4903/119 60P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení – pavilon
TV, ZŠ Horymírova, Ostrava – Zábřeh“  VZ 39.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
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4904/119 61P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Umytí fasád bytových domů a aplikace
hydrof.penetr.nátěru BD Volgogradská 72,74,82,84,86,88,90,92,94, O.-Zábřeh a BD Výškovická 151,
O.-Výškovice“  VZ 35.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4905/119 62. Smlouva o zhotovení a dovozu stravy pro klienty sociálních služeb statutárního města Ostrava městského
obvodu Ostrava-Jih (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

4906/119 63. Doplnění projektové dokumentace na investiční akci - pod názvem "Náměstí Ostrava - Jih, veřejný prostor
Hrabůvka" (Věra Válková, místostarostka)

4907/119 64. Souhlas s předáním autobusových přístřešků do správy společnosti Ostravské komunikace, a.s. (Věra
Válková, místostarostka)

4908/119 65. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin (Věra Válková, místostarostka)

4909/119 66. Rozšíření Městského integrovaného kamerového systému v Městském obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

4910/119 67P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava levé kaple na hřbitově v
Ostravě-Zábřehu (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4911/119 68P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení a výměna
PVC v objektu P. Lumumby 2444, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

4912/119 69P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení v objektu
29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4913/119 70P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna oken a dveří v objektu
Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4914/119 71P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna oken a vstupních dveří
Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4915/119 72P. Zrušení VZ (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)

4916/119 73P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava-
Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4917/119 74P. Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

4918/119 75. Návrh rozpočtového opatření č. 19/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4919/119 76. Návrh na schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s opravami chodníků na
ul. Dolní, Jaromíra Matuška, Jičínská a Staňkova (Věra Válková, místostarostka)

4920/119 77. Provoz Sportovního centra Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

4921/119 78. Ukončení pronájmu garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 273/51, O.-Dubina (Markéta
Langrová, člen rady)

4922/119 79. Ukončení pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Pavlovova 2625/31, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

4923/119 80P. 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)

4924/119 81. Zmocnění Mgr. Romana Klimuse k podání ústavní stížnosti a zastupování před Ústavním soudem (Bc. Martin
Bednář, starosta)

nepřijato 82. Výjimka z počtu žáků v Základní a mateřské škole MUDr. E. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové
organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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4844/119  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 18/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

a) změnu závazného ukazatele dle bodu 1 důvodové zprávy předloženého materiálu

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3900, pol. 5169 o 150 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5331 o 150 tis. Kč

2)
- snižují běžné výdaje ORJ 10, § 4339, pol. 5169 o 30 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5xxx o 30 tis. Kč

3)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1158 o 14 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2141, pol. 6121, ORG 1131 o 14 tis. Kč

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 225 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5137 o 225 tis. Kč

5)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 200 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6121 o 200 tis. Kč

6)
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 4359, pol. 5499 o 1 150 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5169 o 1 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 2, § 6310, pol. 5163 o 150 tis. Kč

7)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 300 Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6409, pol. 5363 o 300 Kč

4845/119  
2

Informace  o  změnách  v  sazebníku  a  úpravě  všeobecných  obchodních  podmínek  Komerční
banky, a.s.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

a)  informaci  o  změně  v  sazebníku Komerční  banky,  a.s.,  která  se  týká  zavedení  poplatku z depozit  s
účinností od 1. 7. 2017 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) úpravu všeobecných obchodních podmínek ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu

c) sdělení Komerční banky, a.s., o neúčtování poplatku z depozit s účinností od 1. 7. 2017 dle přílohy č. 3
předloženého materiálu

4846/119  
3

Odškodnění újmy na zdraví paní S. D.

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozené paní S. D.

4847/119  
4

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. 23
B. K., trvale bytem Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka 700 30

4848/119  
5

Pronájem bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

about:blank
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Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 67
H. D., bytem Ostrava-Zábřeh, Karpatská 19

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 62
R. E., bytem Ostrava-Výškovice, trv. bytem Lumírova 5, fakt. bytem Šeříkova 32

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 32
MUDr. H. J. a MUDr. H. L.,  bytem Ostrava-Výškovice, Staňkova 15

4849/119  
6

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové
zprávy

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 29
K. Z., bytem Ostrava-Výškovice, Břustkova 31

4850/119  
7

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  dodatku  ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava - Jih Bc. Martina Bednáře podpisem dodatku.

4851/119  
8

Výjimka z počtu žáků v Základních školách zřízených Statutárním městem  Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

neschválit  povolení  výjimky   z  počtu  žáků v  Základní  škole  Ostrava-Výškovice,  Srbská  2,  příspěvkové
organizaci

4852/119  
9

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

o neudělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které
byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve
školství a kultuře", v části sedmé , čl.1, bodu 1. pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Bělský Les,
B. Dvorského 1, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu
na opravu podlahové krytiny ve výši Kč 685 044,76 bez DPH dle důvodové zprávy

4853/119  
10

Žádost o finanční dar na provoz Kinematografu pro Kinematograf bratří Čadíků

Rada městského obvodu

rozhodla

o poskytnutí finančního daru Kinematografu bratří Čadíků, Mokrá 98, 66404 Mokrá-Horákov, IČ 255 25 620
ve výši 20 tis. Kč na provoz kinematografu ve dnech 2. - 5. 9. 2017 dle důvodové zprávy
souhlasí

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

starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu darovací smlouvy

4854/119  
11

Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce v budově na ul. Edisonova 82, O.-Hrabůvka, zveřejnění
záměru na pronájem

Rada městského obvodu

bere na vědomí

I. žádost Ing. Renáty Valerie Nešporek, Ph.D., MBA, ředitelky příspěvkové organizace KZOJ, IČ: 73184560,
se sídlem Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, o ukončení smlouvy o výpůjčce dohodou, dle důvodové
zprávy
rozhodla

II. o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 196/16/OBH nebytového prostoru o výměře 60,11 m2 v budově č. p.
792 objekt občanské vybavenosti, který je  součástí pozemku p. č. st. 670 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Hrabůvka,  na ulici  Edisonova č.  or.  82 v Ostravě-Hrabůvce,  s vypůjčitelem Kulturní zařízení Ostrava-Jih,
příspěvková organizace, IČ: 73184560, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, dohodou ke dni
31.08.2017,

about:blank
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III. o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru o výměře 60,11 m2 v budově č. p. 792 objekt
občanské vybavenosti, který je součástí pozemku p. č. st. 670 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka,
na ulici Edisonova č. or. 82 v Ostravě-Hrabůvce, za účelem provozování bufetu, bez určení minimální výše
nájemného, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

4855/119  
12

Podnájem bytu v bytovém domě na ul. Klegova 1440/21 v O.-Hrabůvce

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:

-  bytové  jednotky  1440/29 nacházející  se  v  7.  nadzemním  podlaží  stavby  č.p.  1440,  která  je  součástí
pozemku parcelní č. st. 1182 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Hrabůvka, adresní místo
Klegova 21, obec Ostrava jeho nájemci pí A. K., bytem Klegova 1488/80, Ostrava-Hrabůvka, na dobu určitou
- 12 měsíců, s účinností od 16.06.2017 do 15.06.2018, nejdéle však na dobu určitou, a to ke dni podání
návrhu na vklad kupní smlouvy k předmětné bytové jednotce do katastru nemovitostí;

-   bytové jednotky 1440/15 nacházející se ve 4. nadzemním podlaží stavby č.p. 1440, která je součástí
pozemku parcelní č. st. 1182 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Hrabůvka, adresní místo
Klegova 21, obec Ostrava jeho nájemci pí Z. K., bytem Klegova 1440/21, Ostrava-Hrabůvka, na dobu určitou
- 12 měsíců, s účinností od 01.07.2017 do 30.06.2018, nejdéle však na dobu určitou, a to ke dni podání
návrhu na vklad kupní smlouvy k předmětné bytové jednotce do katastru nemovitostí,

dle důvodové zprávy

4856/119  
13

Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem bytové jednotky č. 9 v bytovém domě P. Lumumby
2263/2, Ostrava-Zábřeh.

Rada městského obvodu

rozhodla

o poskytnutí slevy ve výši 100% ze základního nájemného u bytové jednotky č. 9 o velikosti 1+3 v bytovém
domě č. pop. 2263 na ul. P. Lumumby č. or. 2, v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st,
3298, jehož výlučným nájemcem je pan R. Ch., z důvodu provedení opravy podlahy v obývacím pokoji, a to
od 11.5.2017 do 16.5.2017 v celkové výši 758,00 Kč, dle důvodové zprávy.

4857/119  
14

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

1) o pronájmu bytů po rekonstrukci výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle doplněné důvodové zprávy

Velflíkova 4, 1+2, standard, č. b. 1
D. M., Srbská 23

Velflíkova 4, 1+2, standard, č. b. 2
H. S., Provaznická 63

Velflíkova 4, 1+2, standard, č. b. 3
B. J., Staňkova 9 a B. S., .Staňkova 9

Velflíkova 4, 1+2, standard, č. b. 4
M. L., A. Kučery 8

Velflíkova 4, 1+2, standard, č. b. 5
Ing. J. T. M., Junácká 60, O.-Stará Bělá

Velflíkova 4, 1+2, standard, č. b. 6
Ing. D. M., Rodinná 11

Velflíkova 4, 0+3, standard, č. b. 7
RNDr. V. J., Ph.D,  Televizní 143, O.-Lhotka

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

Mňukova 24, 0+1, standard, č. b. 53
M. E., F. Lýska 6

Horymírova 4, 0+2, standard, č. b. 31
H. A., Tarnavova 10

about:blank
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Rodimcevova 20, 1+1, standard, č. b. 2
B. J., Čujkovova 38

Průkopnická 5, 1+2, standard, č. b. 10
D. M., Volgogradská 16

V. Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 26
P. R., Lechowiczova 31, O.-Mor. Ostrava

Jubilejní 59, 1+3, standard, č. b. 1
K. M., Gen. Janouška 1, O.-Mor. Ostrava

Letecká 26, 1+3, standard, č. b. 3
C. M. F. P., Svazácká 19 a C. M. D.
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

Svornosti 7, 1+3, standard, č. b. 3
Z. L., Lumírova 11
rozhodla

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

III.

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

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 45
B. A., Výškovická 67

4858/119  
15

Pronájem garážového stání č. 9 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 274/53, O.-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu garážového stání č. 9 v bytovém domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeném
Městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 274, který je umístěn na pozemku parc. č. 71/119 v k. ú. Dubina u
Ostravy, na ul. Fr. Formana č. or. 53, Ostrava-Dubina, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s
výší měsíčního nájemného 815 Kč včetně DPH, s účelem užívání garážování motorového vozidla, panu O. K.,
bytem N. Frýda 153/14, Ostrava-Dubina, ve znění přílohy, dle důvodové zprávy

4859/119  
16

Provedení oprav volného bytu č. 2 v bytovém domě na ulici Edisonova 404/5, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

se stanovení termínu zahájení oprav volného bytu č. 2 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.

4860/119  
17

Udělení souhlasu s postoupením práv z nájemní smlouvy na pronájem prostor v bytovém domě
na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

stahuje

ze  schůze  rady  materiál  č.  17,  týkající  se  Udělení  souhlasu s postoupením práv  z nájemní  smlouvy  na
pronájem prostor v bytovém domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh

4861/119  
18

Ukončení nájmu bytu,  uzavření smlouvy o ubytování, pronájem bytu, výpověď z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

M. L., trvale bytem Abramovova 1591/16, č. b. 2
Š. F., Klegova 1407/23, č. b. 14
K. R. (trvale bytem Horní 791/3), Horymírova 3064/125, č. b. 63  

about:blank
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Š. D., V. Košaře 125/4, č. b. 56
K. H., Plzeňská 2619/10, č. b. 10
P. M., Čujkovova 1718/29, č. b. 21
B. L., Odborářská 676/70, č. b. 18
P. J., Dr. Šavrdy 3029/19, č. b. 3

II.

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

místnost č. 9 - M. S., Horní 791/3
místnost č. 15 - Z. V., Srbská 274/29
místnost č. 21 - T. Z., Horní 791/3

III.

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

Horymírova 125, č. b. 1
N. Š., Lagnovská 636, Klimkovice

Horymírova 125, č. b. 11
V. P., Klimkovická 55, Ostrava- Poruba

Horymírova 125, č. b. 40
O. T., Horní 3  

Horymírova 125, č. b. 55
D. J., Horymírova 125

Horymírova 125, č. b. 69
Ing. S. J., Horymírova 125

Horymírova 125, č. b. 79
D. M., Výstavní 39, Ostrava-Mor. Ostrava

Horymírova 125, č. b. 88
S. M., Frýdecká 1125, Šenov u  Ostravy

Horymírova 125, č. b. 94
H. H., Horymírova 125  

IV.

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

Edisonova 404/5, 1+2, standard, č. b. 3
J. H., Edisonova 404/5

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

J. H., Edisonova 404/5, č. b. 8

V.

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

O. N. A., B. Četyny 930/2, č. b. 52

4862/119  
19

Ukončení smluvního vztahu o provádění úklidu společných prostor v bytovém domě V. Košaře
122/1, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017 fyzické osoby Ester Strejcové, se sídlem Výškovická 26448/55,
Ostrava-Zábřeh, IČ: 63733919, na provádění úklidu společných prostor v bytovém domě č. pop. 122 na ul.
V. Košaře č. or. 1 v Ostravě-Dubině, který je součástí pozemku parc.č. 105/16, v k.ú. Dubina u Ostravy, a to
ke dni 30.6.2017, dle důvodové zprávy.

4863/119  
20

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

about:blank
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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 15.06.2017 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. 10 sestávající z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se ve 4. 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

2.) byt č. 24 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 5. nadzemním podlaží, který
je  součástí pozemku parcelní číslo 740/29 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 480 m² v katastrálním
území Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 447, adresní místo
Výškovická 153

3.) byt č. 35 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 9. nadzemním podlaží, který
je  součástí pozemku parcelní číslo st. 3408 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 344 m² v katastrálním
území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 2595, adresní místo
Patrice Lumumby 3

4.) byt č. 27 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 7. nadzemním podlaží, který
je  součástí pozemku parcelní číslo 110/34 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 448 m² v katastrálním
území Dubina u Ostravy, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 248, adresní místo Milana
Fialy 1

5.) byt č. 14  sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se ve 3. nadzemním podlaží,
který  je   součástí  pozemku parcelní  číslo  st.  4545 – zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  468 m²  v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou,  obec Ostrava,  jehož součástí  je  stavba s číslem popisným 2857,
adresní místo Karpatská 20

6.) byt č. 27 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 7. nadzemním podlaží, který
je  součástí pozemku parcelní číslo 106/40 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 453 m² v katastrálním
území Dubina u Ostravy,  obec Ostrava,  jehož součástí  je  stavba s číslem popisným 123,  adresní  místo
Václava Košaře 3

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

dle důvodové zprávy

4864/119  
21

Zveřejnění  záměru  na  pronájem garážového stání  č.  3  v  bytovém domě na ul.  Fr.  Formana
271/47, O.-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 3 v bytovém domě ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 271, který je součástí pozemku parc. č. 71/109 v
k. ú. Dubina u Ostravy, na ul. Františka Formana č. or. 47, Ostrava-Dubina, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní  dobou,  s minimální  výší  nájemného 815 Kč/měsíc včetně  DPH,  s  účelem užívání  garážování
motorového vozidla, dle důvodové zprávy.

4865/119  
22

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ul. Volgogradská 2462/20, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru o velikosti 54,92 m2 v bytovém domě ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 2462, který je součástí pozemku parc. č. st.
2868 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Volgogradská č. or. 20, Ostrava-Zábřeh, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 500 Kč/m2/rok, bez určení účelu užívání za podmínky, že v
prostorách nebudou provozovány sázkové hry podle § 2 písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
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podobných hrách,  ve znění pozdějších předpisů,  a nebudou provozovány činnosti,  které jsou v rozporu s
běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým podtextem, dle důvodové zprávy.

4866/119  
23

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

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni 30.06.2017,
dle důvodové zprávy

Velflíkova 284/5, 1+1, standard, č. b. 6
V.  H.,  Velflíkova  284/5,  Ostrava-Hrabůvka,  zastoupena  zmocněncem  p.  V.  H.,  bytem  Velflíkova  284/5,
Ostrava-Hrabůvka, na základě Generální plné moci ze dne 09.05.2017

Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 37
D. B., Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh

II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.07.2017 na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Velflíkova 284/5, 1+1, standard, č. b. 6
V. H., Velflíkova 284/5, Ostrava-Hrabůvka

Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 37
J. B., Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh

4867/119  
24

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu,
dle důvodové zprávy

Plzeňká 2619/10, 0+2, standard, č. b. 31
F. T., dosud bytem Zimmlerova 2889/35, Ostrava-Zábřeh

Svornosti 2305/43, 1+2, standard, č. b. 7
M. A. a T. A., Svornosti 2305/43, Ostrava-Zábřeh

4868/119  
25

Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih pod garážemi v cizím vlastnictví ve znění příloh tohoto materiálu s:

1.    Z. N., bytem V. Jiříkovského 139/28, Ostrava-Dubina z důvodu bezesmluvního užívání pozemku p.č.st.
2376 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny za období od 3.3.2015 do 28.9.2015 na částku ve výši 492
Kč
2.    M. S., bytem Abramovova 1591/16, Ostrava-Zábřeh z důvodu bezesmluvního užívání pozemku p.č.st.
3586 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny za období 3.10.2016 do 18.12.2016 na částku ve výši 180
Kč

4869/119  
26

Návrh dodatku č.  1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti – pozemky v k.ú.  Výškovice u Ostravy,
lokalita ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít se společností AGRO Stará Bělá spol.  s r.o.,  IČ: 607778893,  se sídlem Blanická 252/172,  724 00
Ostrava - Stará Bělá Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/332/13/Dzi ze dne 9.9.2013 ve
znění přílohy tohoto materiálu

4870/119  
27

Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku, dohody o užívání sportovního areálu a zveřejnění
záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Plzeňská

Rada městského obvodu

rozhodla

za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy

a) vypovědět Smlouvu o nájmu pozemku č. R 006/09-DU ze dne 1.4.2009, ve znění dodatků, uzavřenou za
účelem provozování volnočasových aktivit dětí a mládeže na části pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha jiná

about:blank

11 z 28 19.6.2017 14:25



plocha o výměře 1134 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, panu Ing. Alešovi Beránkovi, IČ: 12468959, se sídlem
Politických vězňů 1303/7, 700 30, Ostrava - Zábřeh

b)  vypovědět  Dohodu  o  užívání  sportovního  areálu  č.  č.  44/014/1168/08 ze  dne  29.1.2009,  ve  znění
dodatků,  uzavřenou ke sportovním účelům na části  pozemku p.p.č.  612/14 ostatní plocha jiná plocha o
výměře  11.000  m2 v  k.  ú.  Zábřeh nad  Odrou,  TJ  SOKOL  HRABŮVKA,  z.s.,  IČ:  13644637,  se  sídlem
Adamusova 1500/4, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

a

zmocňuje starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu výpovědi z nájmu a dohody o užívání
sportovního areálu, ve znění přílohy tohoto materiálu

c) o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40139 m2 a
pozemků p.p.č. 613/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1149 m2 a p.p.č. 613/35 ostatní plocha, jiná
plocha  o  výměře  1012  m2 v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  ul.  Pavlovova  x  Plzeňská,  za  účelem  výstavby
dočasných staveb -  dvě  fotbalová hřiště  s umělým povrchem,  jedno fotbalové  hřiště  s přírodní  trávou,
tréninková  loučka  a  hřiště  pro  tenis,  na  dobu určitou 30 let,  za  podmínky,  že  investor  staveb nebude
požadovat  jakékoliv  nároky  na  náhradu  vynaložených  nákladů  za  vybudování  staveb  na  uvedených
pozemcích

4871/119  
28

Návrh nabytí a  následného svěření pozemků pod místními komunikacemi v k.ú.  Výškovice u
Ostravy, ul. Koncová

Rada městského obvodu

souhlasí

s nabytím níže uvedených nemovitých věcí - pozemků pod stavbou místní komunikace v k.ú. Výškovice u
Ostravy od současných vlastníků:

- pozemek parc.č. 317/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 44 m2
  ve vlastnictví G. K., bytem Štefkova 733/8, 700 30 Ostrava – Výškovice

- pozemek parc.č. 317/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 343 m2
  ve vlastnictví Josefa Navrátila, bytem Proskovická 109/94, 700 30 Ostrava – Výškovice

- pozemek parc.č. 317/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 431 m2
 ve vlastnictví Ing. J. J. a Ing. I. J., oba bytem Proskovická 102/92, 700 30 Ostrava - Výškovice

a
žádá

Zastupitelstvo města  Ostravy  o nabytí  výše  uvedených nemovitých věcí  - pozemků pod stavbou místní
komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy do vlastnictví statutárního města Ostravy a svěření těchto pozemků
do správy městského obvodu Ostrava-Jih

4872/119  
29

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části  pozemků p.p.č.  608/2 - ostatní plocha,  jiná plocha  o výměře 15 m² a p.p.č.  644/2 -
ostatní  plocha,  dráha  o  výměře  135 m²,  výměra  celkem  150 m²,  v  k.ú.  Zábřeh nad  Odrou,  lokalita
"Pavlovova - Rudná", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih,
za účelem užívání částí pozemků jako zahrádky č. 38 paní R. K. a D. S., oba bytem Jugoslávská 2777/20,
Ostrava  -  Zábřeh,  za  cenu 11 Kč/m²/rok,  tj.  za  celkovou částku 1 650 Kč ročně  na  dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

4873/119  
30

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  část  pozemku parc.č.  317/15 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  o  výměře  24 m2 v  k.ú.
Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání části pozemku jako zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
za  cenu 11 Kč/m2/rok,  tj.  za  celkovou částku 264 Kč ročně,  I.  W.,  Drůbeží  187/25,  700 30 Ostrava -
Výškovice a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

4874/119  
31

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.
Fr. Hajdy

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby pod názvem „Rekonstrukce střechy tělocvičny“, v rámci které dojde mj. k rekonstrukci
střechy tělocvičny s přesahem v šíři 309 mm nad povrchem části pozemku p.p.č. 434/35 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ul. Fr. Hajdy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih
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a
rozhodla

uzavřít s Moravskoslezským krajem, IČ: 708 90 692, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava-Moravská Ostrava,
Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4875/119  
32

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Šaldova

Rada městského obvodu

souhlasí

se  vstupem,  realizací  a umístěním kanalizační  přípojky o předpokládané délce  6 bm včetně  kanalizační
šachty  v  rámci stavby „Novostavba rodinného domu“ pod povrchem části  pozemku p.p.č.  222/6 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Zábřeh nad  Odrou,  ul.  Šaldova,  ve  vlastnictví  statutárního  města
Ostravy, svěřený  městskému obvodu Ostrava-Jih  a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 222/6 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění kanalizační přípojky včetně kanalizační šachty
v rámci stavby „Novostavba rodinného domu“,  ve prospěch oprávněné nemovité věci  – pozemku p.p.č.
222/7 zahrada v k.ú. Zábřeh nad Odrou, která je ve vlastnictví R. F., bytem Starobělská 24, 700 30, Ostrava
– Zábřeh, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm kanalizační přípojky a za úplatu
1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za kanalizační šachtu

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného  strpět  umístění,  užívání  a  provozování  kanalizační  přípojky  včetně  kanalizační  šachty  v  části
dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření,  nejdéle však do 30.6.2019 uzavřít s vlastníkem pozemku p.p.č. 222/7
zahrada v k.ú. Zábřeh nad Odrou, paní R. F., bytem Starobělská 24, 700 30, Ostrava – Zábřeh, Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve
znění přílohy tohoto materiálu

4876/119  
33

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se  vstupem,  realizací  a  umístěním  kabelového  vedení  NNk  vč.  rozpojovací  skříně  pod  názvem  stavby
„Ostrava,  753/2,  NewCo Immo CZ GmbH, NNk“ v předpokládané délce cca 29 bm  pod povrchem části
pozemku p.p.č.  757/2 ostatní plocha,  manipulační  plocha v k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Výškovická,  ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený  městskému obvodu Ostrava-Jih   a
rozhodla

o zřízení  věcného břemene - služebnosti  dle  předloženého návrhu k části  pozemku p.p.č.  757/2 ostatní
plocha,  manipulační  plocha  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  za  účelem  umístění  kabelového vedení  NNk vč.
rozpojovací skříně pod názvem stavby „Ostrava, 753/2, NewCo Immo CZ GmbH, NNk“ pro společnost ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč +
zákonná sazba DPH za každý i započatý bm kabelového vedení NNk a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba
DPH za umístění 1 ks rozpojovací skříně.

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění,  udržování a provozování kabelového vedení NNk vč. rozpojovací skříně v části
dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.6.2019 uzavřít s vlastníkem stavby -  společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  Smlouvu o uzavření
budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene – služebnosti,  Smlouvu o  právu provést  stavbu,  ve  znění
přílohy tohoto materiálu

4877/119  
34

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
částech pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Škody

Rada městského obvodu

souhlasí

se  vstupem,  realizací  a  umístěním  stavby  vedení  veřejné  telekomunikační  sítě  pod  názvem  stavby
„11010-065504_RVDSL1721_M_T_OSDU23-ASDU1HR_OK“  v  předpokládané  délce  85  bm  na  částech
pozemků parc.č.  71/57 ostatní plocha,  ostatní komunikace,  parc.č.  71/58 ostatní  plocha,  zeleň,   parc.č.
71/59 zastavěná plocha a nádvoří,  na němž stojí bytový dům č.p.  187 v cizím vlastnictví,  parc.č. 71/85
ostatní  plocha,  zeleň v  k.ú.  Dubina  u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih
a
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rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č.  71/57 ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc.č. 71/58 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 71/85 ostatní plocha, zeleň  v k.ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih,
za  účelem  umístění  stavby  vedení  veřejné  telekomunikační  sítě  pod  názvem  stavby
„11010-065504_RVDSL1721_M_T_OSDU23-ASDU1HR_OK“  v  předpokládané  délce  85  bm,  ve  prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00 Praha 3, za úplatu 500 Kč/bm + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm stavby vedení veřejné
telekomunikační sítě

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění,  udržování a provozování stavby vedení veřejné telekomunikační sítě 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  vedení  veřejné
telekomunikační  sítě  -  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

4878/119  
35

Souhlas vlastníka pozemku s odstraněním části stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova
31

Rada městského obvodu

nesouhlasí

jako vlastník pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to
- st.p.č.  3484 zastavěná plocha a  nádvoří,  na kterém je umístěna jiná stavba č.p.  2626,  ve vlastnictví
společnosti BETAMED.CZ Property s.r.o.  
- st.p.č. 3485 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba č.p. 2625,
ve smyslu ustanovení § 110 zákona č.  183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění a v souladu s čl. 22 odst. a) bodu 1.1 a 1.2 obecně závazné vyhlášky statutárního
města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, s odstraněním části stavby tvořící spojovací krček, která
je součástí jiné stavby č.p. 2626 ve vlastnictví společnosti BETAMED.CZ Property s.r.o.,  IČ 03818942, se
sídlem Pavlovova 2626/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava, umístěné na pozemku st.p.č. 3484 zastavěná plocha a
nádvoří  v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  za  podmínek,  jak  je  uvedeno  v  projektové  dokumentaci  stavby
„Sanatorium JIH – stavební úpravy objektu“ pro objekt „SO 01 – Odstranění spojovacího krčku“

4879/119  
36

Stanovisko ke směně a odkoupení pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská

Rada městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko ke směně částí pozemků v rozsahu daném zákresem o předpokládané výměře 1662
m2 a k prodeji částí pozemků v rozsahu daném zákresem o předpokládané výměře 951 m2, a to
- p.p.č. 100/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 107/11 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 100/24 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 100/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 100/32 ostatní plocha,
jiná plocha a p.p.č. 1431 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih
- p.p.č.  100/35 ostatní plocha,  ostatní komunikace v k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ve vlastnictví  statutárního
města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Ostrava-Jih
za části pozemků p.p.č. 100/34 ostatní plocha, jiná plocha  a st.p.č. 6452 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba: Zábřeh, č.p. 3139, obchod  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví společnosti Lidl Česká
republika v.o.s., IČ: 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, dle důvodové zprávy za
podmínky,  že  žadatel  vybuduje  dle  předloženého  návrhu,  který  tvoří  přílohu tohoto  materiálu,  veřejná
parkovací místa včetně zeleně na částech pozemků st.p.č. 6452, p.p.č. 100/34, p.p.č. 100/32, p.p.č. 100/24,
p.p.č. 100/25 a p.p.č. 1440 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, která budou darována statutárnímu městu Ostrava, se
svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih

4880/119  
37

Výpověď smlouvy o nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ul. Krokova"

Rada městského obvodu

rozhodla

1. vypovědět Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/140/16/Sl, uzavřenou dne 1. 7. 2016 s panem R. Š.u a L.
Š.,  bytem Výškovická 509/180,  Ostrava - Výškovice,  na nájem části  pozemku p.p.č.  458/9 - zahrada o
výměře 88 m²,  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému
obvodu Ostrava - Jih, užívaného jako zahrádka č. 20 v lokalitě "ul. Krokova"

2. vypovědět Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/32/16/Sl, uzavřenou dne 24. 2.  2016 s panem M. Š.,
bytem Krokova 794/13, Ostrava - Zábřeh, na nájem části pozemku p.p.č. 458/10 - zahrada o výměře 90
 m²,  v k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, užívaného jako zahrádka č. 13 v lokalitě "ul. Krokova"

3. vypovědět Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/403/15/Sl,  uzavřenou dne 30. 11.  2015 s paní N. Š.,
bytem Krokova 794/13, Ostrava - Zábřeh, na nájem části pozemku p.p.č. 458/10 - zahrada o výměře 90
 m²,  v k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, užívaného jako zahrádka č. 14 v lokalitě "ul. Krokova"
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zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu "Výpovědi z nájmu" ve znění přílohy tohoto materiálu

4881/119  
38

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout část pozemku parc.č. 121/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 7 m2 v k.ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem užívání části pozemku pod stávajícím schodištěm k nebytovému prostoru, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

4882/119  
39

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní

Rada městského obvodu

rozhodla

a) o záměru na pronájem části pozemku st.p.č. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m², jehož
součástí je stavba občanské vybavenosti č.p. 1492  v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní 55, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem provozování zmrzlinového stánku na
dobu určitou do 31. 8. 2017

a

b) o  záměru na pronájem části pozemku st.p.č. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m², jehož
součástí je stavba občanské vybavenosti č.p. 1492  v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní 55, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem provozování zmrzlinového stánku na
dobu určitou do 31. 8. 2017

4883/119  
40

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gorochovova

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/11 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 15,6 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Gorochovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání dvou řad lodžií o rozměrech 2 x 3,9 m2, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města

4884/119  
41

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby – restaurační
zahrádka

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň o výměře 45 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul.  Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky

4885/119  
42

Záměr na pronájem části pozemku v  k.ú.  Zábřeh nad  Odrou,  ul.  Volgogradská – restaurační
zahrádka

Rada městského obvodu

trvá

na svém usnesení č.  4680/111 ze dne 11.5.2017,  kterým rozhodla nezveřejnit záměr na pronájem části
pozemku p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 85 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, ve
vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřený  městskému obvodu Ostrava-Jih,  za  účelem  provozování
restaurační zahrádky

4886/119  
43

Záměr  na  pronájem  části  pozemku  v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  ul.  Výškovická  –  restaurační
zahrádka

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky dle variant 1 – 3 uvedených v žádosti

4887/119  
44

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
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tříměsíční výpovědní dobou:
1. pozemek p.č.st. 947, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Edisonova
2. pozemek p.č.st. 1681/10, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku
3. pozemek p.č.st. 1687/22, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku
4. pozemek p.č.st. 2996, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
5. pozemek p.č.st. 3765, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
6. část pozemku p.č.st. 2971/1, zast. pl. o výměře 10,08 m2 (celková výměra 243 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1616/38975 příslušejícího k jednotce 6/244 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
7. část pozemku p.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 18,20 m2 (celková výměra 516 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1508/42765 příslušejícího k jednotce 24/689 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
8. část pozemku p.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 18,20 m2 (celková výměra 516 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1508/42765 příslušejícího k jednotce 24/690 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova

4888/119  
45

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře"

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemku p.č. st. 6409 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou,  lokalita "Při  Hůře", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou.

4889/119  
46

Změna  smluv  o  nájmu  pozemků  pod  garážemi  v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  lokalita  Rudná-
Pavlovova

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  se  Stavebním bytovým družstvem Nová huť /zkratka  SBD NH/,  se sídlem na ul.  Hýlova 26/40,
Ostrava-Výškovice, IČ 000 50 831, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č 7/014/568/09 za dne
10. 8. 2009 a Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/575/09 ze dne 10. 8. 2009 ve znění
příloh tohoto materiálu

4890/119  
47

Žádost o předchozí souhlas rady města k nabytí darem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa

Rada městského obvodu

žádá

Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu k bezúplatnému nabytí pozemku p.p.č. 348/15 ostatní
plocha, zeleň o výměře 133 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice U Lesa, ve vlastnictví M. K., bytem U Lesa 827/56,
700 30 Ostrava-Hrabůvka,  do  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu
Ostrava-Jih

4891/119  
48

Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu kontejnerů

Rada městského obvodu

schvaluje

znění dodatku č. 2 o pronájmu kontejneru č. 44/031/265.2/16 se společností Kontejnery Ostrava, s.r.o. se
sídlem Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava, IČ:27771164

4892/119  
49

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce

Rada městského obvodu

schvaluje

znění dodatku č.2 o výpůjčce kontejneru č. 18/031/264.2/16 se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. se
sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 61974757

4893/119  
50

Majetek nepatrné hodnoty ve výši 20 321 Kč po zůstaviteli J. K., v Ostravě-Výškovicích

Rada městského obvodu

rozhodla

nabýt majetek nepatrné hodnoty ve výši 20 321 Kč po zůstaviteli  J.  K.,  v Ostravě-Výškovicích, a to dle
důvodové zprávy

4894/119  
51P

Dětská hřiště č. 1, MOb Ostrava-Jih, Výškovice - ul. Srbská

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  Dodatku  č.  1   ke  Smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/0137/2017/INV  ze  dne  10.  2.  2017  se
zhotovitelem DAV, a.s. se sídlem Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 00575381 na realizaci VZ
169.16 na stavbu „Dětské hřiště  č.  1,  MOb Ostrava-Jih,  Výškovice,  ul.  Srbská"  v  důsledku skutečnosti
vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu dodatečných prací a z důvodu

about:blank

16 z 28 19.6.2017 14:25



neprovádění některých prací mimo rámec SoD nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených
dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se Dodatkem č. 1 snižuje konečná cena
 díla 5 364 575,78 Kč vč. DPH na tuto zakázku o částku 11 555,88 Kč vč. DPH na částku 5 353 019,90 Kč vč.
DPH.
rozhodla

o  uzavření  Dodatku  č.  1   ke  Smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/0137/2017/INV  ze  dne  10.  2.  2017  se
zhotovitelem DAV, a.s. se sídlem Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 00575381 na realizaci VZ
169.16 na stavbu „Dětské hřiště č. 1, MOb Ostrava-Jih, Výškovice, ul. Srbská". Dodatkem č. 1 dochází k
posunutí  termínu  provedení  díla  z  důvodu   přerušení  stavby  vzhledem  k  nevhodným  klimatickým
podmínkám. Termín provedení se stanovuje na 23. 6. 2017. Lhůta realizace 70 kalendářních dnů dle SoD se
tímto nemění.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č.
S/0137/2017/INV na realizaci  VZ 169.16 na stavbu „Dětské hřiště  č.  1,  MOb Ostrava-Jih,  Výškovice,  ul.
Srbská".
Termín: 23. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0137/2017/INV na výše uvedenou zakázku.
Termín: 20. 06. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit  zajištění  financování  návrhu Dodatku č.  1 ke  Smlouvě o dílo agendové  č.  S/0137/2017/INV na
realizaci VZ 169.16 na stavbu „Dětské hřiště č. 1, MOb Ostrava-Jih, Výškovice, ul. Srbská".
Termín: 21. 06. 2017

4895/119  
52P

Dětská hřiště č. 3, MOb Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou - ul. Horymírova

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  Dodatku  č.  1   ke  Smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/0181/2017/INV  ze  dne  22.  2.  2017  se
zhotovitelem  SWIETELSKY  stavební  s.r.o.,  se  sídlem  Pražská  tř.  459/58,  České  Budějovice  3,  370 04,
Odštěpný  závod  -  SWIETELSKY  stavební  s.r.o.  odštěpný  závod  Dopravní  stavby  MORAVA,  se  sídlem
Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ: 48035599 na realizaci VZ 170.16 na stavbu „Dětské
hřiště č. 3, MOb Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova"  v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu
položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu změny
dodávky materiálu mimo rámec SoD nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů,
kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se Dodatkem č. 1snižuje konečná cena  díla 5 978
792,73 Kč vč. DPH na tuto zakázku o částku 21 338,93 Kč vč. DPH na částku 5 957 453,80 Kč vč. DPH.
rozhodla

o  uzavření  Dodatku  č.  1   ke  Smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/0181/2017/INV  ze  dne  22.  2.  2017  se
zhotovitelem  SWIETELSKY  stavební  s.r.o.,  se  sídlem  Pražská  tř.  459/58,  České  Budějovice  3,  370 04,
Odštěpný  závod  -  SWIETELSKY  stavební  s.r.o.  odštěpný  závod  Dopravní  stavby  MORAVA,  se  sídlem
Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ: 48035599 na realizaci VZ 170.16 na stavbu „Dětské
hřiště č. 3, MOb Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova". Dodatkem č. 1 dochází k posunutí termínu
provedení  díla  z  důvodu  přerušení  stavby  vzhledem  k  nevhodným  klimatickým  podmínkám.  Termín
provedení se stanovuje na 2. 7. 2017. Lhůta realizace 79 kalendářních dnů dle SoD se tímto nemění.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č.
S/0181/2017/INV na realizaci „Dětské hřiště č. 3, MOb Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova"
Termín: 23. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0181/2017/INV na výše uvedenou zakázku.
Termín: 20. 06. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu Dodatku č.  1 ke Smlouvě o dílo agendové č.  S/0181/2017/INV  na
realizaci VZ 170.16 „Dětské hřiště č. 3, MOb Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova"
Termín: 21. 06. 2017

4896/119  
53P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava ZTI bytového domu
Velflíkova 12 a Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o zrušení veřejné zakázky na stavební práce VZ 42.17 "Oprava ZTI bytového domu Velflíkova
12 a Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka" z důvodu, že zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek nepřijal
žádnou nabídku
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony vyplývající  z usnesení a související  se zrušením veřejné zakázky na
stavební práce VZ 42.17 "Oprava ZTI bytového domu Velflíkova 12 a Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 23. 06. 2017
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4897/119  
54P

Výzva k  podání  nabídek (veřejná  zakázka malého rozsahu na stavební  práce)  -  Oprava ZTI
bytového domu Velflíkova 12 a Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 65.17 "Oprava ZTI
bytového domu Velflíkova 12 a Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 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. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 65.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 27. 07. 2017

4898/119  
55P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava elektroinstalace
společných  a  sklepních  prostor  bytového domu ul.  Čujkovova 31/1719,  Ostrava-Zábřeh“  VZ
56.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 56.17 na stavební práce "Oprava
elektroinstalace společných a sklepních prostor bytového domu ul. Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh“ dle
§ 27 písm. b) v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění, a oddílu B části II.  Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových  organizací,  ve  znění  pozdějších  změn,  dodavatelům
uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Silvie Spálová, oddělení technické, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Tereza Pustelníková, Dis., odbor investiční
3. Ing. Radomíra Marenczoková, Dis., oddělení veřejných zakázek

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

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace investic odboru investičního
3. Mgr. Soňa Cingrová, vedoucí oddělení bytové, odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 56.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 25. 09. 2017

4899/119  
56P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava elektroinstalace
společných a  sklepních  prostor  bytových domů Slezská 13/390 a  Slezská 11/402,  Ostrava-
Hrabůvka“ VZ 57.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 57.17 na stavební práce "Oprava
elektroinstalace společných a sklepních prostor bytových domů Slezská 13/390 a Slezská 11/402, 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.
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Květoslava Kornasová, oddělení technické, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Tereza Pustelníková, Dis., odbor investiční
3. Ing. Radomíra Marenczoková, Dis., oddělení veřejných zakázek

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

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace investic odboru investičního
3. Mgr. Soňa Cingrová, vedoucí oddělení bytové, odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 57.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 25. 09. 2017

4900/119  
57P

Výzva (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava spojovacího krčku mezi
plaveckou  učebnou  a  ZŠ,  včetně  bezbariérového  řešení,  ZŠ  A.  Kučery  1276/20,  Ostrava  -
Hrabůvka“ VZ 68.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 68.17 „Oprava
spojovacího krčku mezi  plaveckou učebnou a ZŠ,  včetně bezbariérového řešení,  ZŠ A.  Kučery 1276/20,
Ostrava - Hrabůvka“ dle  § 27 písm.  b) v  návaznosti  na ust.  § 31 zákona č.  134/2016 Sb.,  o zadávání
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací,  ve
znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřená vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury  
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje, OSR
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností,
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 odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností,
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školství a kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, 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 68.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 20. 09. 2017

4901/119  
58P

Výzva (zjednoduš.podl.řízení,  podlimitní VZ na služby)  -  Inženýr.-investor. činnost a staveb.
techn.dozor  investora  při  realizaci  stavby:  „Revitalizace  fasád  a  provedení  výměny  rozvodů
vody, elektro a vytápění Domu služeb v O.-Hrabůvce, ul.Horní 55“

Rada městského obvodu

stahuje

ze schůze rady materiál č. 58P, týkající se výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby
VZ  55.17  "Inženýrsko-investorská  činnost  a  stavebně  technický  dozor  investora  při  realizaci  stavby:
"Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektro a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce,
ul. Horní 55" k dopracování.

4902/119  
59P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava elektroinstalace
společných a sklepních prostor domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh“  VZ 46.17

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 46.17 „Oprava  elektroinstalace  společných a  sklepních  prostor  domu Pavlovova  71,  Ostrava-
Zábřeh“  a  o  uzavření  smlouvy  o  dílo  s  vybraným  dodavatelem:  Rudolf  Dulava,  se  sídlem:  Slovenská
2911/44,  73301 Karviná  - Hranice,  IČ: 11565870 za nabídkovou cenu 643.819,57 Kč bez DPH a lhůtou
realizace 37 kalendářních dnů.
ukládá

odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit  smlouvu  o  dílo  s  vybraným  dodavatelem  k  VZ 46.17  „Oprava  elektroinstalace  společných  a
sklepních prostor domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh“.
Termín: 26. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit  smlouvu  o  dílo  s  vybraným  dodavatelem  k  VZ  46.17  „Oprava  elektroinstalace  společných  a
sklepních prostor domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh“.
Termín: 05. 07. 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 46.17 „Oprava  elektroinstalace  společných a  sklepních  prostor  domu Pavlovova  71,  Ostrava-
Zábřeh“
Termín: 10. 07. 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 práceVZ 46.17 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor
domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh“.
Termín: 31. 07. 2017

4903/119  
60P

Zpráva  komise  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  „Oprava  sociálního
zařízení – pavilon TV, ZŠ Horymírova, Ostrava – Zábřeh“  VZ 39.17

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 39.17  „Oprava sociálního zařízení – pavilon TV, ZŠ Horymírova, Ostrava – Zábřeh“ a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: Daniel Keklak, se sídlem Masarykova třída 948, 735 14 Orlová -
Lutyně, IČ: 03341615  za nabídkovou cenu 506.900,25 Kč bez DPH a lhůtou realizace 35 kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 39.17 „Oprava sociálního zařízení – pavilon TV, ZŠ
Horymírova, Ostrava – Zábřeh“.
Termín: 23. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ  39.17 „Oprava sociálního zařízení – pavilon TV, ZŠ
Horymírova, Ostrava – Zábřeh“.
Termín: 28. 06. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
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prověřit financování smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky  na stavební
práce VZ 39.17 „Oprava sociálního zařízení – pavilon TV, ZŠ Horymírova, Ostrava – Zábřeh“.
Termín: 30. 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 39.17 „Oprava sociálního zařízení – pavilon TV, ZŠ Horymírova,
Ostrava – Zábřeh“.
Termín: 21. 07. 2017

4904/119  
61P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Umytí fasád bytových domů
a aplikace hydrof.penetr.nátěru BD Volgogradská 72,74,82,84,86,88,90,92,94, O.-Zábřeh a BD
Výškovická 151, O.-Výškovice“  VZ 35.17

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zrušení  VZ  35.17  „Umytí  fasád  bytových  domů  a  aplikace  hydrof.penetr.nátěru  BD  Volgogradská
72,74,82,84,86,88,90,92,94,  O.-Zábřeh  a  BD  Výškovická  151,  O.-Výškovice“  z  důvodů  uvedených  v
přiložené důvodové zprávě.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 35.17 vyplývající z usnesení
Termín: 22. 06. 2017

4905/119  
62

Smlouva o zhotovení a dovozu stravy pro klienty sociálních služeb statutárního města Ostrava
městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o zhotovení a dovozu stravy pro klienty sociálních služeb statutárního města Ostrava
městského obvodu Ostrava-Jih se sídlem Horní 791/3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka,   IČO 00845451,  jako
objednatelem a Hanou Lisníkovou, Slezská 183/15, 747 94 Dobroslavice, IČO 73315486 jako zhotovitelem a
to na dobu určitou od 1.7.2017 do 30.6.2018 dle důvodové zprávy

4906/119  
63

Doplnění  projektové  dokumentace  na  investiční  akci  -  pod  názvem "Náměstí  Ostrava -  Jih,
veřejný prostor Hrabůvka"

Rada městského obvodu

souhlasí

s doplněním  projektové  dokumentace  na investiční  akci  - pod názvem "Náměstí  Ostrava - Jih,  veřejný
prostor Hrabůvka" dle studie č. PS_17_55 ze dne 3. 3. 2017 zpracováno PROJEKTSTUDIEM EUCZ, s.r.o.

4907/119  
64

Souhlas s předáním autobusových přístřešků do správy společnosti Ostravské komunikace, a.s.

Rada městského obvodu

stahuje

ze  schůze  rady  materiál  č.  64,  týkající  se  souhlasu  s  předáním  autobusových  přístřešků  do  správy
společnosti  Ostravské komunikace, a.s., k dopracování.

4908/119  
65

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin

Rada městského obvodu

souhlasí

s  kácením  4 ks třešní  japonských (Prunus  serrulata  Kanzan)  p.č.  1237/1 v  k.ú.  Zábřeh n.  Odrou  ve
vlastnictví  Statutárního  města  Ostravy,  svěřené  Městskému obvodu  Ostrava-Jih,  na  které  se  vztahuje
povinnost vydání rozhodnutí o povolení kácení  

a zplnomocňuje

Dopravní podnik Ostrava a.s. k zastupování Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Ostrava-Jih, ve
správních řízeních, před správním orgánem, ve věci týkající se kácení výše uvedených dřevin v rámci stavby
"Tramvajová zastávka se zastávkovým mysem Zábřeh - výstupní" na ul. Svornosti.
Za dřeviny podléhající vydání povolení ke kácení bude určena adekvátní náhradní výsadba výrokem
rozhodnutí.

4909/119  
66

Rozšíření Městského integrovaného kamerového systému v Městském obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozšířením Městského integrovaného kamerového systému provozovaného společností  OVANET a.s.  na
území Městského obvodu Ostrava-Jih
souhlasí

s návrhem dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služby elektronických komunikací společností OVANET

about:blank
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a.s.,  Hájkova 1100/13,  702 00 Ostrava-Přívoz,  IČ:  293 99 491 dle  návrhu dodatku č.  2 ke  smlouvě  o
poskytování služy elektronických komunikací č.sml.: 44/021/130/15, který je přílohou materiálu
zmocňuje

starostu  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  Bc.  Martina  Bednáře  k  podpisu  Dodatku  č.2  ke  smlouvě  o
poskytování služby elektronických komunikací č.sml.: 44/021/130/15

4910/119  
67P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -  Oprava levé kaple na
hřbitově v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 52.17 "Oprava levé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem:
- Dobré stavby, s.r.o., Serafinova 396/9, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČO: 25828495, za nabídkovou cenu Kč
617.962,77 bez DPH a s lhůtou realizace díla 50 kalendářních dnů od zahájení díla, a
- jako druhým v pořadí s účastníkem SLONKA s.r.o., Nádražní 142/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
IČO: 26852659, za nabídkovou cenu Kč 628.859,09 bez DPH a s lhůtou realizace díla 50 kalendářních dnů od
zahájení díla
ukládá

Mgr.Danieli Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
52.17 "Oprava levé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu"
Termín: 23. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
52.17 "Oprava levé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu"
Termín: 28. 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 stavební práce VZ 52.17 "Oprava levé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu"
Termín: 30. 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 stavební práce VZ 52.17 "Oprava levé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu"
Termín: 21. 07. 2017

4911/119  
68P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení
a výměna PVC v objektu P. Lumumby 2444, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu k veřejné zakázce na stavební práce VZ 48.17 "Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v
objektu P. Lumumby 2444, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení účastníka, a to:
- Daniel Keklak, Masarykova třída 948, 735 14 Orlová - Lutyně, IČO: 03341615, a
- SDS Komplexní Stavby, s.r.o., Aloise Gavlase 39/16, 700 30 Ostrava - Dubina, IČO: 28637232,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 48.17 "Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v objektu P. Lumumby 2444, Ostrava-Zábřeh" a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
-  Ing.  Miroslav  Pytel,  Slavníkovců  470/13a,  709  00  Ostrava  -  Mariánské  Hory,  IČO:  18110592,  za
nabídkovou cenu Kč 616.251,72 bez DPH a s lhůtou realizace díla 40 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
48.17 "Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v objektu P. Lumumby 2444, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 23. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
48.17 "Oprava sociálního zařízení a výměna PVC v objektu P. Lumumby 2444, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 28. 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  stavební  práce  VZ 48.17  "Oprava  sociálního  zařízení  a  výměna  PVC  v  objektu  P.
Lumumby 2444, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 30. 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  stavební  práce  VZ 48.17 "Oprava  sociálního  zařízení  a  výměna  PVC  v  objektu  P.
Lumumby 2444, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 28. 07. 2017

about:blank
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4912/119  
69P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení
v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu k veřejné zakázce na stavební práce VZ 49.17 "Oprava sociálního zařízení v  objektu 29.
dubna 259/33, Ostrava-Výškovice" o vyloučení účastníka, a to:
- Daniel Keklak, Masarykova třída 948, 735 14 Orlová - Lutyně, IČO: 03341615, a
- EV - servis s. r. o., Klimkovická 58/30, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 60318457,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 49.17 "Oprava sociálního zařízení v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
-  Ing.  Miroslav  Pytel,  Slavníkovců  470/13a,  709  00  Ostrava  -  Mariánské  Hory,  IČO:  18110592,  za
nabídkovou cenu Kč 565.075,00 bez DPH a s lhůtou realizace díla 40 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
49.17 "Oprava sociálního zařízení v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice"
Termín: 23. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
49.17 "Oprava sociálního zařízení v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice"
Termín: 28. 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  stavební  práce  VZ 49.17 "Oprava  sociálního  zařízení  v  objektu  29.  dubna  259/33,
Ostrava-Výškovice"
Termín: 30. 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  stavební  práce  VZ 49.17 "Oprava  sociálního  zařízení  v  objektu 29.  dubna  259/33,
Ostrava-Výškovice"
Termín: 28. 07. 2017

4913/119  
70P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna oken a dveří v
objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 14.17 "Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o
dílo s vybraným dodavatelem:
- WD OKNA s.r.o., Místecká 1111, 742 58 Příbor, IČO: 61943592, za nabídkovou cenu Kč 751.190,68  bez
DPH a s lhůtou realizace díla 31 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
14.17 "Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 23. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
14.17 "Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 28. 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 stavební  práce VZ 14.17 "Výměna oken a dveří  v  objektu Tlapákova 17a,  Ostrava-
Hrabůvka"
Termín: 30. 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 stavební práce VZ 14.17 "Výměna oken a dveří v  objektu Tlapákova 17a,  Ostrava-
Hrabůvka"
Termín: 28. 07. 2017

4914/119  
71P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna oken a vstupních
dveří Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy

about:blank
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tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 43.17 "Výměna oken a vstupních dveří Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o
dílo s vybraným dodavatelem:
- RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČO: 60724862, za nabídkovou cenu Kč 1.883.920,08 bez DPH
a s lhůtou realizace 35 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
43.17 "Výměna oken a vstupních dveří Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 23. 06. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
43.17 "Výměna oken a vstupních dveří Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 28. 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 stavební práce VZ 43.17 "Výměna oken a vstupních dveří Hulvácká 384/1,  Ostrava-
Zábřeh"
Termín: 30. 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 stavební práce VZ 43.17 "Výměna oken a vstupních dveří Hulvácká 384/1, Ostrava-
Zábřeh"
Termín: 28. 07. 2017

4915/119  
72P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava zahradních teras při
MŠ B. Dvorského 2, Ostrava - Dubina"  VZ 45.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit  veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 45.17 na stavební práce  "Oprava zahradních teras při MŠ B.
Dvorského 2, Ostrava - Dubina", neboť do konce lhůty pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná
nabídka.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 45.17 vyplývající z usnesení
Termín: 23. 06. 2017

4916/119  
73P

Zrušení  VZ (veřejná  zakázka  malého rozsahu  na stavební  práce)  -  Revitalizace  MŠ  Klegova
1275/4, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

dle  přiložené  důvodové  zprávy  tohoto  přínosu o  zrušení  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  VZ 50.17
"Revitalizace MŠ Klegova 1275/4,  Ostrava-Hrabůvka" z důvodu,  že zadavatel do konce lhůty pro podání
nabídek nepřijal žádnou nabídku
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony vyplývající  z usnesení a související  se zrušením veřejné zakázky na
stavební práce VZ 50.17 "Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 23. 06. 2017

4917/119  
74P

Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

RNDr.  Jana  Veřmiřovského,  Ph.D.  na  vedoucí  pracovní  místo  ředitele  Základní  školy  a  mateřské  školy
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace s účinnosti od 1.7.2017
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu jmenovacího dekretu

4918/119  
75

Návrh rozpočtového opatření č. 19/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1141 o 4 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1148 o 4 tis. Kč

about:blank
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4919/119  
76

Návrh na schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s opravami
chodníků na ul. Dolní, Jaromíra Matuška, Jičínská a Staňkova

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava - Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, a to v II. části oddílu A při
zadání  veřejné zakázky malého rozsahu v  souvislosti s realizací opravy chodníků na ul.  Dolní,  Jaromíra
Matuška, Jičínská a Staňkova

4920/119  
77

Provoz Sportovního centra Dubina

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost společnosti Hadr & Kyblík, s.r.o.,  IČ: 26793113, se sídlem Serafinova 580/37, Ostrava - Kunčice, o
ukončení příkazní smlouvy ag. č. S/0613/2017/OBH ze dne 31.05.2017, a to dohodou ke dni 19.06.2017,
rozhodla

o ukončení příkazní smlouvy ag. č. S/0613/2017/OBH na zajištění řádného výkonu správy budovy č. p. 287,
objekt občanské vybavenosti,  která je součástí pozemku parc.  č.  71/142,  zast.  plocha a nádvoří,  v k.ú.
Dubina  u  Ostravy,  na  ul.  Horní  č.  or.  81,  Ostrava-Dubina,  uzavřené  dne  31.05.2017  s  příkazníkem
společností  Hadr & Kyblík,  s.r.o.,   IČ: 26793113,  se  sídlem Serafinova 580/37,  Ostrava - Kunčice,  a  to
dohodou ke dni 19.06.2017 v rozsahu návrhu přílohy,
rozhodla

o  uzavření  příkazní  smlouvy  na  zajištění  řádného  výkonu  správy  budovy  č.p.  287,  objekt  občanské
vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 71/142, zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Dubina u Ostravy, na
ul. Horní č. or. 81, Ostrava-Dubina s dodavatelem FMIB, s.r.o., IČ: 25908898, se sídlem Moravská 758/95,
700 30 Ostrava-Hrabůvka, s odměnou ve výši 64,00 % z vybraných finančních prostředků za užívání hracích
ploch za předchozí zdaňovací  období (viz.  odst.  1 čl.  VII.  příkazní smlouvy) s dobou trvání  smlouvy od
01.07.2017 do 30.06.2018, dle důvodové zprávy.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci služby "Provoz Sportovního centra
Dubina"
Termín: 22. 06. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit návrh příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci služby "Provoz Sportovního centra
Dubina"
Termín: 26. 06. 2017
odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením příkazní smlouvy na realizaci služby "Provoz
Sportovního centra Dubina "
Termín: 28. 06. 2017

4921/119  
78

Ukončení pronájmu garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 273/51, O.-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

I.  o ukončení  nájmu garážového stání  č.  7 v  bytovém domě ve vlastnictví statutárního města  Ostravy,
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 273 stojícím na pozemku parc. č. 71/118 v k.ú. Dubina u
Ostravy,  na ul.  Fr.  Formana č.  or.  51,  Ostrava-Dubina,  s nájemcem Jakubem Ouzkým, nar.  21.06.1988,
bytem Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina, a to dohodou ke dni 30.06.2017,

II.  o zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č.  7 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 273 stojícím na pozemku parc. č. 71/118 v
k.ú.  Dubina  u  Ostravy,  na  ul.  Fr.  Formana  č.  or.  51,  Ostrava-Dubina,  na  dobu neurčitou s  tříměsíční
výpovědní  dobou,  s minimální výší  měsíčního nájemného 815 Kč vč.  DPH,  s účelem užívání  garážování
motorového vozidla, dle důvodové zprávy.

4922/119  
79

Ukončení pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Pavlovova 2625/31, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 18,20 m2 v objektu č. p. 2625, který je součástí
pozemku parc. č. st. 3485 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Pavlovova č. or. 31, Ostrava-Zábřeh, s nájemcem
panem Pavlem Cholevou, IČ: 74849107, se sídlem Petruškova 2763/14, Ostrava-Zábřeh, dohodou ke dni
30.06.2017,

II. o nezveřejnění záměru na pronájem prostoru  sloužícího podnikání o výměře 18,20 m2 v objektu č. p.
2625, který je součástí pozemku parc. č. st.  3485 v k.ú.  Zábřeh nad Odrou, na ul.  Pavlovova č. or.  31,
Ostrava-Zábřeh, z důvodu špatného technického stavu objektu,
dle důvodové zprávy.

about:blank
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4923/119  
80P

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  70.17
"Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava - Hrabůvka“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 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 70.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 24. 08. 2017

4924/119  
81

Zmocnění Mgr. Romana Klimuse k podání ústavní stížnosti a zastupování před Ústavním soudem

Rada městského obvodu

zmocňuje

Mgr. Romana Klimuse, advokáta se sídlem v Brně, Heršpická 813/5, zapsaného v seznamu advokátů České
advokátní komory pod č. 13824, IČ: 73629723, k podání ústavní stížnosti, jejímž předmětem je posouzení
zásadní právní otázky postavení městského obvodu Ostrava-Jih v občanském soudním řízení, přičemž tuto
plnou moc uděluje i k zastupování v řízení před Ústavním soudem a ke všem procesním úkonům a jiným
právním jednáním spojeným s výše uvedeným.

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

82 Výjimka  z  počtu  žáků  v  Základní  a  mateřské  škole  MUDr.  E.  Lukášové,  Ostrava-Hrabůvka,
příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

rozhodla

A) schválit povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole MUDr.E.Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, příspěvkové organizaci

B) neschválit povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole MUDr.E.Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, příspěvkové organizaci

about:blank
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