
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

Bc. František Dehner 

místostarosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

z 121. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 29. 6. 2017 10:00

(usn. č. 4926/121 - usn. č. 5017/121)

about:blank

1 z 34 30.6.2017 12:08



Přehled usnesení 121. schůze Rady městského obvodu, ze dne 29. 6. 2017 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4926/121 1. Návrh rozpočtových opatření č. 20/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4927/121 2. Návrh na uzavření dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 706-58637-11 o pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatelů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4928/121 3. Návrh na uzavření Dohody o stanovení individuálních cen s Komerční bankou, a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4929/121 4. Návrh na zrušení oprávnění k nakládání s prostředky na účtech Komerční banky, a.s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4930/121 5. Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

4931/121 6. Návrh obecně závazné vyhlášky (Bc. Martin Bednář, starosta)

4932/121 7. Návrh na vyřazení majetku (Věra Válková, místostarostka)

4933/121 8. Dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem - Marcel Říman (Věra Válková, místostarostka)

4934/121 9. Kupní smlouva o prodeji hrobového zařízení (Věra Válková, místostarostka)

4935/121 10. Souhlas s předáním autobusových přístřešků do správy společnosti Ostravské komunikace, a.s. (Věra
Válková, místostarostka)

4936/121 11. Žádost o souhlas se svěřením stavby cyklostezky podél řeky Ostravice (Věra Válková, místostarostka)

4937/121 12. Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce a o právu provést stavbu, Návrh dodatku č. 2  ke Smlouvě o
nájmu nemovitosti a o právu provést stavbu - OC ODRA (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4938/121 13. Pronájem části pozemku a úhrada za bezesmluvní užívání pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Dolní (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

4939/121 14. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Výškovická x Dolní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4940/121 15. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Averinova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4941/121 16. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Svornosti (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4942/121 17. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Dolní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4943/121 18. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Gerasimovova x Čujkovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4944/121 19. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Petruškova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4945/121 20. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. U Hrůbků (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4946/121 21. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na částech
pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4947/121 22. Stanovisko k záměru prodeje částí pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4948/121 23. Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Proskovická x Špillarova
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4949/121 24. Záměr na pronájem části pozemku  v k. ú.Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Studia (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4950/121 25. Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gorochovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4951/121 26. Záměr na pronájem částí pozemku, žádost o předchozí souhlas rady města k prodeji části pozemku v k.ú.
Hrabůvka, ul. Bystřinova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4952/121 27. Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4953/121 28. Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy na ul. Františka
Formana, ul. Vlasty Vlasákové a ul. Bedřicha Václavka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4954/121 29. Záměr na pronájem podílů na pozemcích pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lužická (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

4955/121 30. Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Emanuela
Podgorného (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4956/121 31. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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4957/121 32. Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4958/121 33. Změna nájemních smluv na pronájem částí pozemků svěřených městskému obvodu (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4959/121 34. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

4960/121 35. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4961/121 36. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

4962/121 37. Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku "Národní stavební klastr z.s." v bytovém domě na ul. Jubilejní
302/41, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

4963/121 38. Ukončení nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu, pronájem bytu, uzavření smlouvy o nájmu bytu
vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení (Markéta Langrová, člen rady)

4964/121 39. Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru (Markéta
Langrová, člen rady)

4965/121 40. Zveřejnění záměru k umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na
střechu bytového domu Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

4966/121 41. Žádost o úpravu nájemního vztahu týkajícího se pronájmu prostoru sloužícího podnikání na ul. Čujkovova
1710/11, O.-Zábřeh, zveřejnění adresného  záměru (Markéta Langrová, člen rady)

4967/121 42. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4968/121 43. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

4969/121 44. Žádosti o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu
nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4970/121 45. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4971/121 46. Postoupení pohledávky (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4972/121 47. Souhlas s použitím finančních prostředků poskytnutých jako kompenzace školného a získaných z úplaty na
předškolní vzdělávání  na  mzdy pracovníků mateřské školy (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4973/121 48. Ukončení realizace projektu "Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka" (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

4974/121 49. Ukončení realizace projektu "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh" (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

4975/121 50. Ukončení realizace projektu "Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh" (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

4976/121 51. Ukončení realizace projektu "Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-
Hrabůvka" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4977/121 52. Ukončení realizace projektu "Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu" (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

4978/121 53. Ukončení realizace projektu "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4979/121 54. Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové
organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4980/121 55. Výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4981/121 56. Návrh zmocnění k vydávání potvrzení o výkonu činnosti ve veřejném zájmu (Bc. Martin Bednář, starosta)

4982/121 57. Odpis pohledávek s příslušenstvím - D. B. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4983/121 58. Odpis pohledávky s příslušenstvím-M. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4984/121 59. Žádost o prominutí poplatku/úroku z prodlení - I. F. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4985/121 60. Žádost o splátkový kalendář-R. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

4986/121 61. Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem nebytových prostor v budově na ul. Horymírova 121,
Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

4987/121 62P. Jmenování ředitele  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové
organizace a stanovení platu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4988/121 63P. Stanovení platu řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4989/121 64P. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  na VZ 148.16 "Oprava elektroinstalace ve společných prostorách v bytových
domech Jubilejní 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Ostrava-Hrabůvka" (Markéta Langrová, člen rady)

4990/121 65P. Veřejná zakázka "Oprava fasády objektu Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh" - dodatek č. 2 (Markéta Langrová,
člen rady)

about:blank

3 z 34 30.6.2017 12:08



4991/121 66P. Generální oprava střechy vč. zateplení a nové VZT ul. Klegova 23 (Bc. František Dehner, místostarosta)

4992/121 67P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - "Čištění vpustí dešťové kanalizace v
městském obvodu O.-Jih v letech 2017 – 2018, lokalita č. 1“ VZ 66.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

4993/121 68P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - "Čištění vpustí dešťové kanalizace v
městském obvodu O.-Jih v letech 2017 – 2018, lokalita č. 2“ VZ 67.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

4994/121 69P. Úprava znění Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-JIh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4995/121 70P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka" (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4996/121 71P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Modernizace sauny vč.
zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice“ VZ 63.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

4997/121 72P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava fasády a střechy
objektu A.Kučery 1581/1, O.-Hrabůvka“ VZ 69.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

4998/121 73P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava zahradních teras při
MŠ B. Dvorského 2, Ostrava - Dubina“ VZ 73.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

4999/121 74P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Přírodovědná učebna v
přírodě na Srbské (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5000/121 75P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Rekonstrukce VZT kuchyně
MŠ Za Školou 1“  VZ 62.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5001/121 76P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Větrání kuchyně MŠ Mjr.
Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka “ VZ 64.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5002/121 77P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení v budově
B, MŠ Mjr. Nováka 1401/30, Ostrava – Hrabůvka“ VZ 59.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

5003/121 78P. Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Revitalizace MŠ
Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5004/121 79P. Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

5005/121 80. Výzva objednatele k zahájení IV. pokosu travnatých ploch (Věra Válková, místostarostka)

5006/121 81. Udělení souhlasu s postoupením práv z nájemní smlouvy na pronájem prostor v bytovém domě na ul.
Volgogradská 74, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

5007/121 82. Souhlas s přijetím neinvestiční dotace Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5008/121 83. Souhlas s uzavřením provozu v objektu Sportovního centra Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

5009/121 84. Návrh rozpočtových opatření č. 22/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5010/121 85. Dohoda o přistoupení k dluhu - D. V., za účasti Mgr. Gebauerové, insolvenční správkyně DV Hockey a.s. v
"likvidaci" (Bc. Martin Bednář, starosta, Markéta Langrová, člen rady)

5011/121 86. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Plzeňská bez č. popisného,
O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

5012/121 87P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - "Zpracování Průkazů energetické
náročnosti budov městského obvodu Ostrava-Jih“ VZ 74.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

5013/121 88P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - "Pozáruční servis tiskáren a
multifunkčních tiskáren 2017“ VZ 71.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5014/121 89P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Zajištění úklidu ve společných
prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ VZ 75.17 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5015/121 90P. Stanovení platu ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

5016/121 91. Návrh rozpočtového opatření č. 23/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5017/121 92. Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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4926/121  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 20/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6123 o 1 063 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5171 o 1 063 tis. Kč

2)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1141 o 7 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 5166, ORG 1141 o 7 tis. Kč

3)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1181 o 1 010 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121 , ORG 1150 o 310 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121 , ORG 1207 o 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121 , ORG 1208 o 200  tis. Kč

4)
- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 3900, pol. 5222 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 4379, pol. 5222 o 5 tis. Kč

4927/121  
2

Návrh  na  uzavření  dodatku  č.  7  k  pojistné  smlouvě  č.  706-58637-11 o pojištění  majetku  a
odpovědnosti podnikatelů

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 706-58637-11 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů s
Českou pojišťovnou a.s.,  se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956,  ve znění přílohy č.  1
předloženého materiálu
zmocňuje

Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu dodatku č. 7

4928/121  
3

Návrh na uzavření Dohody o stanovení individuálních cen s Komerční bankou, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít Dohodu o stanovení individuálních cen s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33,
čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
zmocňuje

Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu dohody

4929/121  
4

Návrh na zrušení oprávnění k nakládání s prostředky na účtech Komerční banky, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zrušení oprávnění k nakládání s prostředky na účtech zřízených u Komerční banky,  a.s.,  se sídlem Na
Příkopě 33 čp. 969, Praha 1,  PSČ 114 07,  oprávněným osobách, ve znění příloh č. 1 až 8 předloženého
materiálu
zmocňuje

Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu dotčených dokumentů "Hromadná plná moc" a
"Plná moc" uvedených v přílohách č. 1 až 8 předloženého materiálu

4930/121  
5

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové
zprávy

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 9
B. J., bytem Ostrava-Zábřeh, Březinova 9

4931/121  
6

Návrh obecně závazné vyhlášky

Rada městského obvodu

navrhuje

úpravu návrhu obecně závazné  vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně

about:blank
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závazná  vyhláška  statutárního  města  Ostravy  č.  2/2009,  o  zákazu konzumace  alkoholických nápojů na
veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků, uvedeného v Příloze č. 1 tohoto materiálu, a to
dle Přílohy č. 2 tohoto materiálu,
ukládá

Mgr. Radku Drongovi, vedoucímu odboru správních činností, informovat Magistrát města Ostravy o přijatém
usnesení.

4932/121  
7

Návrh na vyřazení majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyřazení majetku v celkové hodnotě 31 376,- Kč dle důvodové zprávy

4933/121  
8

Dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem - M. Ř.

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  Dohodu o uznání  závazku se splátkovým kalendářem ve  výši 7 550 Kč,  s panem M.  Ř.,  bytem
Pavlovova  65,  Ostrava-Zábřeh,  doručovací  adresa  Hulvácká  24,  Ostrava-Zábřeh,  a  to  na  základě
pravomocného usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 15.03.2016 č. j. 99D 2038/2015-52.
SMO městskému obvodu Ostrava-Jih vznikl dluh z titulu neuhrazené pohledávky za pohřeb žehem bez
obřadu zůstavitelky M. F., místo úmrtí Ostrava-Zábřeh.

Dlužník se zavazuje uhradit dluh v celkové výši 7 550 Kč (bez zákonného úroku z prodlení),  formou čtyř
pravidelných měsíčních splátek, a to  3 x 2000 Kč a 1 x 1 550 Kč, se splatností k 30. dni v měsíci. První
splátka bude stanovena v měsíci srpnu 2017.  V případě,  že dlužník tento splátkový kalendář opakovaně
poruší, vyhrazuje si věřitel právo vymáhat celou dlužnou částku soudní cestou viz důvodová zpráva.

4934/121  
9

Kupní smlouva o prodeji hrobového zařízení

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  "Kupní  smlouvu  o  prodeji  hrobového  zařízení"  umístěném  na  veřejném  pohřebišti  v  Ostravě-
Zábřehu,  U Studia,  s kupující  P.  T.,  posld.  bytem Hlavní  třída  867/28,  708 00 Ostrava-Poruba,  a to dle
důvodové zprávy.
Hrobové zařízení: skupina UH XVIII, řada X, hrobové místo č. 15 - kupní cena 2 500 Kč, odborné vyjádření
100 Kč

4935/121  
10

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s  převzetím  správy  autobusových  přístřešků  na  zastávkách  městské  hromadné  dopravy  společností
Ostravské komunikace, a.s., dle předloženého materiálu

4936/121  
11

Žádost o souhlas se svěřením stavby cyklostezky podél řeky Ostravice

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se svěřením stavby cyklostezky podél řeky Ostravice - stavebního objektu S0 01 Samostatná stezka pro
cyklisty realizovaného v rámci stavby "Cyklostezka - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová" v úseku od km
3,890 do km 5,219 na pozemcích parc. č. 632/5, 744/1 a 806/1 v k.ú. Hrabůvka, dle předloženého materiálu

4937/121  
12

Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce a o právu provést stavbu, Návrh dodatku č. 2  ke
Smlouvě o nájmu nemovitosti a o právu provést stavbu - OC ODRA

Rada městského obvodu

rozhodla

1. uzavřít se společností 3E PROJEKT, a.s., IČ: 25389092, se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, 700 30 Ostrava -
Hrabůvka Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce a o právu provést stavbu č. 17/014/1243/08/Wyb ze dne
21.10.2008 ve  znění  přílohy  tohoto materiálu,  týkající  se  opravy  komunikace  pro pěší,  kterou provede
půjčitel na části pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Výškovice u Ostravy, vymezené
zákresem v situačním snímku, který je nedílnou součástí dodatku

2. uzavřít se společností 3E PROJEKT, a.s., IČ: 25389092, se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, 700 30 Ostrava -
Hrabůvka Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti a o právu provést stavbu č. 7/014/181/09/Tóth ze
dne 15.6.2009 ve znění přílohy tohoto materiálu, týkající se opravy komunikace pro pěší ze strany, kterou
provede pronajímatel na části pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Výškovice u Ostravy,
vymezené zákresem v situačním snímku, který je nedílnou součástí dodatku

4938/121  
13

Pronájem části pozemku a úhrada za bezesmluvní užívání pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul.
Dolní

Rada městského obvodu
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rozhodla

a) pronajmout část pozemku p.p.č.  474/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.  ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Dolní, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava
- Jih, panu Pavlovi Bezručovi, bytem Mitrovická 573/387, 724 00 Nová Bělá, za účelem užívání pozemku pod
částí  stavby  bydlení  č.p.  141 s ročním nájemným ve výši  100,- Kč/m2,  na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

b)  uzavřít  dohodu o  úhradě  za  bezesmluvní  užívání  ve  znění  přílohy  tohoto  materiálu za  prokazatelné
bezesmluvní užívání části pozemku p.p.č. 474/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Dolní, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava
- Jih, se Svazem vodáků Moravy a Slezska, z.s., IČ: 15502473, se sídlem Komenského 31, Lhota, 747 92
Háj ve Slezsku, za období od 11.1.2005 do 6.4.2017 na částku ve výši 70,- Kč/m2/rok, tj. celkem 14.560,-
Kč

4939/121  
14

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Výškovická x Dolní

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby pod názvem „Silnice III/4787 – oprava mostu ev. č. 4787-1c.1 a
ev. č. 4787-1c.2 přes ul. Dolní na ul. Výškovická v Zábřehu“ o předpokládané výměře 6432 m2 na částech
pozemků p.p.č. 100/8 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 100/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 100/10
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 100/11 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 100/12 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 100/13 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 100/14 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
732/2 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 995/12 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 995/37 ostatní plocha,
silnice a p.p.č. 995/52 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Dolní,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla

uzavřít se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00
Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4940/121  
15

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú.  Zábřeh nad
Odrou, ul. Averinova

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby - instalace dvou řad zavěšených předsazených lodžií o výměře 2 x 1,555 m x 3,74 m k
bytovému domu č.p. 1682, který stojí na pozemku st.p.č. 2005, umísťovaných nad povrchem částí pozemku
p.p.č.  654/22 ostatní plocha,  zeleň v k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Averinova,  ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla

uzavřít se Společenstvím vlastníků Averinova 1682/4, IČ 28562721, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Averinova
1682/4, PSČ 70030, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4941/121  
16

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú.  Zábřeh nad
Odrou, ul. Svornosti

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavebních úprav  tramvajové zastávky se zastávkovým mysem „Zábřeh (výstupní)“ spočívající
ve zvýšení jízdního pásu komunikace o výměře 180 m2 včetně dvou výškových nájezdu o výměře 2 x 17
m2, v úpravě chodníku o výměře 136 m2 a v úpravě cyklostezky o výměře 64 m2 na části pozemku p.p.č.
1237/1 ostatní  plocha,  silnice  o  celkové  výměře  414 m2 v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  ul.  Svornosti,  ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla

uzavřít  s  Dopravním  podnikem  Ostrava  a.s.,  IČ:  61974757,  se  sídlem  Poděbradova  494/2,  Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4942/121  
17

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním zemního kabelového vedení NNk vč. pojistkové skříně v pilíři pod názvem
stavby „Ostrava 270/1 SMO, NNk“ v předpokládané délce cca 4 bm  pod povrchem části pozemku p.p.č.
270/1 ostatní plocha,  jiná plocha v k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Dolní,  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.  270/1 ostatní
plocha,  jiná plocha v k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  za účelem umístění zemního kabelového vedení NNk vč.
pojistkové skříně v pilíři pod názvem stavby „Ostrava 270/1 SMO, 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 zemního kabelového vedení NNk a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH
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za umístění 1 ks pojistkové skříně v pilíři

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NNk vč. pojistkové skříně v
pilíři 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

4943/121  
18

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Gerasimovova x Čujkovova

Rada městského obvodu

souhlasí

se  vstupem,  realizací  a  umístěním  podzemního  elektrického  vedení  NNk  pod názvem  stavby  „Ostrava,
Čujkovova  30,  REGOS M,  DTS,  NNk“ v  předpokládané  celkové  délce  cca  130 bm  pod povrchem částí
pozemků p.p.č.  654/27 ostatní plocha,  zeleň,  p.p.č.  654/29 ostatní plocha,  zeleň a p.p.č.  654/30 ostatní
plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gerasimovova x Čujkovova, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené  městskému obvodu Ostrava-Jih  a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 654/27 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 654/29 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/30 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, za účelem umístění podzemního elektrického vedení NNk pod názvem stavby „Ostrava, Čujkovova
30,  REGOS M,  DTS,  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 podzemního
elektrického vedení NNk

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného  trpět  umístění,  udržování  a  provozování  podzemního  elektrického  vedení  NNk  v  částech
dotčených pozemků,  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

4944/121  
19

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se  vstupem,  realizací  a  umístěním  vodovodní  přípojky  o předpokládané  délce  3 bm včetně  vodoměrné
šachty v rámci stavby „Rodinný dům s příslušenstvím v Ostravě – Zábřehu“ pod povrchem části pozemku
p.p.č. 950/4 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.  Petruškova, 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. 950/4 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty
v rámci stavby „Rodinný dům s příslušenstvím v Ostravě – Zábřehu“, ve prospěch oprávněné nemovité věci
– pozemku, jehož součástí bude stavba „Rodinný dům s příslušenstvím v Ostravě – Zábřehu“ realizovaná na
pozemcích p.p.č. 950/89 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 950/90 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, které jsou ve vlastnictví M. B., bytem Šeříková 602/11, 700 30 Ostrava – Výškovice, za úplatu
500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní přípojky a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná
sazba DPH za vodoměrnou šachtu

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného  strpět  umístění,  užívání  a  provozování  vodovodní  přípojky  včetně  vodoměrné  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 pozemků p.p.č. 950/89
ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 950/90 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panem M. B.,
bytem  Šeříková  602/11,  700 30 Ostrava  – Výškovice,  Smlouvu o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení
věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4945/121  
20

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním zemního kabelového vedení NNk vč. pojistkové skříně v pilíři pod názvem
stavby „Ostrava 47/1 SMO, NNk“ v předpokládané délce cca 5 bm  pod povrchem části pozemku p.p.č. 47/1
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ostatní  plocha,  jiná  plocha  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  U Hrůbků,  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.  47/1 ostatní
plocha,  jiná plocha v k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  za účelem umístění zemního kabelového vedení NNk vč.
pojistkové skříně v pilíři pod názvem stavby „Ostrava 47/1 SMO, 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 zemního kabelového vedení NNk a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH
za umístění 1 ks pojistkové skříně v pilíři

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NNk vč. pojistkové skříně v
pilíři 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

4946/121  
21

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně 1 ks pojistkové
skříně pod názvem stavby „Ostrava, Výškovická, přip. NNk“ v předpokládané délce 2 bm na části pozemku
parc.č.  740/4 ostatní  plocha,  jiná  plocha,  v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve vlastnictví  statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 740/4 ostatní
plocha,  jiná plocha,  v  k.ú.  Výškovice u Ostravy,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  se svěřením
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 KV včetně
1 ks pojistkové skříně pod názvem stavby „Ostrava, Výškovická, přip. NNk“ v předpokládané délce 2 bm, ve
prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s.,  IČ: 24729035,  se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly,  Teplická
874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemní kabelové
přípojky NN 0,4 KV a za úplatu 1.000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks pojistkové skříně

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění,  udržování  a  provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 KV včetně  1 ks
pojistkové skříně na části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však 30.6.2019 uzavřít s vlastníkem stavby podzemní kabelové
přípojky NN 0,4 KV včetně 1 ks pojistkové skříně - společností ČEZ Distribuce, a.s.,  IČ: 247 29 035,  se
sídlem  Děčín,  Děčín IV-Podmokly,  Teplická  874/8,  PSČ  405 02,  smlouvu o uzavření  budoucí  smlouvy  o
zřízení věcného břemene – služebnosti, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4947/121  
22

Stanovisko k záměru prodeje částí pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského  obvodu vydat  nesouhlasné  stanovisko  k  záměru města  prodat  části  pozemku
p.p.č. 215/13 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 900 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Edisonova, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy,  se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města
Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedené části pozemku

4948/121  
23

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú.  Výškovice u Ostravy,  lokalita ul.  Proskovická x
Špillarova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky parc.č.
808/6 orná půda (ZPF) o výměře 10051 m2, parc.č. 881/5 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené o výměře 280 m2 a parc.č. 886 trvalý travní porost (ZPF) o výměře 18258 m2 v k.ú. Výškovice u
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o
záměru města neprodat uvedené pozemky

4949/121  
24

Záměr na pronájem části pozemku  v k. ú.Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Studia

Rada městského obvodu

rozhodla
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o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 100/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m² v
k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  lokalita  "ul.  U  Studia",  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného
městskému obvodu Ostrava -  Jih,  za  účelem  užívání  pozemku pod stavbou parkovacího  stání  na  dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

4950/121  
25

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

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 4883/119 ze dne 15.6.2017 a
rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/11 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 7,8 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

4951/121  
26

Záměr  na  pronájem částí  pozemku,  žádost  o  předchozí  souhlas  rady  města  k  prodeji  části
pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Bystřinova

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o  záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 229/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 193
m² v k.ú.  Hrabůvka,  ulice Bystřinova,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih,  za účelem užívání  pozemku jako zahrada na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou

2) o  záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 229/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 201
m² v k.ú.  Hrabůvka,  ulice Bystřinova,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih,  za účelem užívání  pozemku jako zahrada na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou
žádá

Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu k prodeji části pozemku p.p.č. 229/19 ostatní plocha,
ostatní  komunikace  o  výměře  cca  201  m²,  dle  zákresu  v  situačním  snímku,  v  k.ú.  Hrabůvka,  ulice
Bystřinova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

4952/121  
27

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

1. o záměru pronajmout parkovací stání č. 18 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez
čp/če, garáž, která stojí na pozemku 162 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny, za účelem užívání
parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
2. o záměru pronajmout parkovací stání č. 31 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové za účelem
užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
3. o záměru pronajmout parkovací stání č. 70 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez
čp/če,  garáž,  která je součástí pozemku 199 v k.ú. Dubina u Ostravy,  ul.  Bedřicha Václavka,  za účelem
užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

4953/121  
28

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy na ul.
Františka Formana, ul. Vlasty Vlasákové a ul. Bedřicha Václavka

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o záměru pronajmout parkovací stání č. 01, 04, 10, 14, 17, 20, 27, 28, 32, 35, 37, 42, 44, 47, 48, 49, 56,
57, 58, 59, 60 a 62 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí  pozemku  parc.č.  110/58  v  k.ú.  Dubina  u  Ostravy,  ul.  Františka  Formana,  za  účelem  užívání
parkovacích stání pro parkování osobních motorových vozidel, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
2) o záměru pronajmout parkovací stání č. 06 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, za
účelem  užívání  parkovacího  stání  pro  parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
3) o záměru pronajmout parkovací stání č. 01, 09, 10, 16, 19/2, 20, 26, 34 a 41/2 v podzemním podlaží
parkovacího objektu PO 33 stavby bez čp/če,  obč.  vyb., která je  součástí pozemku parc.č. 121/9 v k.ú.
Dubina  u  Ostravy,  ul.  Vlasty  Vlasákové,  za  účelem  užívání  parkovacího  stání  pro  parkování  osobních
motorových vozidel, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně
DPH měsíčně
4) o záměru pronajmout parkovacího stání č. 01, 04, 06, 08, 12, 15, 19/1, 20, 22, 33, 35, 40, 41, 41/1 a
41/2 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku
parc.č.  199  v  k.ú.  Dubina  u  Ostravy,  ul.  Bedřicha  Václavka,  za  účelem  užívání  parkovacích  stání  pro
parkování  osobních  motorových  vozidel,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
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nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
5) o záměru pronajmout parkovací stání č.  07,  16, 19/2,  24,  27, 28,  41/1 a 41/2 v podzemním podlaží
parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k.ú. Dubina u
Ostravy,  ul.  Bedřicha Václavka,  za účelem užívání parkovacích stání pro parkování osobních motorových
vozidel, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

4954/121  
29

Záměr na pronájem podílů na pozemcích pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Lužická

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronájmu podílů o celkové velikosti 296466/304180 na pozemcích parc. č. 793/39 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 488 m² a parc. č. 793/42, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 243 m² - oba v
k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu
Ostrava-Jih, odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů příslušejících k jednotkám:

číslo                     velikost                 rozsah
jednotky                podílu                  v m2

497/1            7714/304180             18,54    
497/2            3891/304180             9,35    
497/3            5805/304180             13,95    
497/4            7714/304180             18,54    
497/5            3891/304180             9,35    
497/6            5805/304180             13,95    
497/7            7714/304180             18,54    
497/8            3891/304180             9,35    
497/9            5805/304180             13,95    
497/10           7714/304180             18,54    
497/11            3891/304180             9,35    
497/12            5805/304180             13,95    
497/13            2135/304180             5,13    
497/14            2135/304180             5,13    
498/2            3891/304180             9,35    
498/3            5805/304180             13,95    
498/4            7714/304180             18,54    
498/5            3891/304180             9,35    
498/6            5805/304180             13,95    
498/7            7714/304180             18,54    
498/8            3891/304180             9,35    
498/9            5805/304180             13,95    
498/10            7714/304180             18,54    
498/11            3891/304180             9,35    
498/12            5805/304180             13,95    
498/13            2135/304180             5,13    
498/14            2135/304180             5,13    
498/15            2135/304180             5,13    
499/1            7714/304180             18,54    
499/2            3891/304180             9,35    
499/3            5805/304180             13,95    
499/4            7714/304180             18,54    
499/5            3891/304180             9,35    
499/6            5805/304180             13,95    
499/7            7714/304180             18,54    
499/8            3891/304180             9,35    
499/9            5805/304180             13,95    
499/10            7714/304180             18,54    
499/11            3891/304180             9,35    
499/12            5805/304180             13,95    
499/13            2135/304180             5,13    
499/14            2135/304180             5,13    
499/15            2135/304180             5,13    
500/1            7714/304180             18,54    
500/2            3891/304180             9,35    
500/3            5805/304180             13,95    
500/4            7714/304180             18,54    
500/5            3891/304180             9,35    
500/6            5805/304180             13,95    
500/7            7714/304180             18,54    
500/8            3891/304180             9,35    
500/9            5805/304180             13,95    
500/10            7714/304180             18,54    
500/11            3891/304180             9,35    
500/12            5805/304180             13,95    
500/13            2135/304180             5,13    
500/14            2135/304180             5,13    
500/15            2135/304180             5,13    
500/16            2135/304180             5,13
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za účelem užívání pozemků pod bytovým domem na ul. Lužická č.p. 497, 498, 499, 500/č.or. 5, 7, 9, 11 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

4955/121  
30

Záměr  na  pronájem podílů  na  pozemku  pod  bytovým domem v  k.  ú.  Dubina  u  Ostravy,  ul.
Emanuela Podgorného

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru pronájmu podílů o  celkové  velikosti  418990/418990 na  pozemku parc.č.  106/28 -  zastavěna
plocha a nádvoří o výměře 1002 m², k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  odpovídajícím  výši  spoluvlastnických  podílů  příslušejících  k
jednotkám:

číslo jednotky        velikost podílu        rozsah v m2

88/1                        6804/418990                   16,27
88/2                        7932/418990                   18,97
88/3                        6804/418990                   16,27
88/4                        4348/418990                   10,4
88/5                        6804/418990                   16,27
88/6                        6804/418990                   16,27
88/7                        4348/418990                   10,4
88/8                        6804/418990                   16,27
88/9                        6804/418990                   16,27
88/10                      4348/418990                   10,4
88/11                      6804/418990                   16,27
88/12                      6804/418990                   16,27
88/13                      4348/418990                   10,4
88/14                      6804/418990                   16,27
88/15                      6804/418990                   16,27
88/16                      4348/418990                    10,4
88/17                      6804/418990                    16,27
89/1                        6804/418990                    16,27
89/2                        7932/418990                    18,97
89/3                        6804/418990                    16,27
89/4                        4348/418990                    10,4
89/5                        6804/418990                    16,27
89/6                        6804/418990                    16,27
89/7                        4348/418990                    10,4
89/8                        6804/418990                    16,27
89/9                        6804/418990                    16,27
89/10                     4348/418990                    10,4
89/11                     6804/418990                    16,27
89/12                     6804/418990                    16,27
89/13                     4348/418990                    10,4
89/14                     6804/418990                    16,27
89/15                     6804/418990                    16,27
89/16                     4348/418990                    10,4
89/17                     6804/418990                    16,27
90/1                        6804/418990                   16,27
90/2                        7932/418990                   18,97
90/3                        6804/418990                   16,27
90/4                        4348/418990                   10,4
90/5                        6804/418990                   16,27
90/6                        6804/418990                   16,27
90/7                        4348/418990                   10,4
90/8                        6804/418990                   16,27
90/9                        6804/418990                   16,27
90/10                     4348/418990                   10,4
90/11                     6804/418990                   16,27
90/12                     6804/418990                   16,27
90/13                     4348/418990                   10,4
90/14                     6804/418990                   16,27
90/15                     6804/418990                   16,27
90/16                     4348/418990                   10,4
90/17                     6804/418990                   16,27
90/700                   1160/418990                    2,77
91/1                        6169/418990                   14,75
91/2                        8428/418990                   20,16
91/3                        6169/418990                   14,75
91/4                        4348/418990                   10,4
91/5                        7300/418990                   17,46
91/6                        6169/418990                   14,75
91/7                        4348/418990                   10,4
91/8                        7300/418990                   17,46
91/9                        6169/418990                   14,75
91/10                     4348/418990                    10,4
91/11                     7300/418990                    17,46
91/12                     6169/418990                    14,75
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91/13                     4348/418990                    10,4
91/14                     7300/418990                    17,46
91/15                     6169/418990                    14,75
91/16                     4348/418990                    10,4
91/17                     7300/418990                    17,46
91/700                   600/418990                      1,43

za účelem užívání pozemku pod bytovým domem na ul. Emanuela Podgorného č.p. 88, 89, 90, 91/č.or. 2, 4,
6, 8 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

4956/121  
31

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih,  pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou:
1. pozemek p.č.st. 2336, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2. pozemek p.č.st. 2557, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3. pozemek p.č.st. 3631, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4. pozemek p.č.st. 3692, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
5. část pozemku p.č.st. 2966/1, zast. pl. o výměře 10,06 m2 (celková výměra 230 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38630 příslušejícího k jednotce 11/358 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
6. ½ pozemku p.č.st. 2967/4, zast. pl. o výměře 9,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

4957/121  
32

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemek p. p. č. 950/101 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 361 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem užívání jako zahrady.

4958/121  
33

Změna nájemních smluv na pronájem částí pozemků svěřených městskému obvodu

Rada městského obvodu

rozhodla

změnit nájemní smlouvy uzavřené za účelem instalace promolaviček s reklamní plochou na pozemcích ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:

a) Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/577/11/Gál. ze dne 24.10.2011, ve znění dodatku č. 1, uzavřenou
se společností SeePOINT družstvo, IČ: 278 43 122, se sídlem Fryčovice 714, PSČ 739 45, snížením výměry
částí pronajatých pozemků z výměry 44 m² na výměru 43 m², tzn. snížení počtu laviček ze 44 ks na 43 ks,
konkrétně zrušení umístění 1 ks lavičky na části pronajatého pozemku p.p.č. 223/14 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní, dle důvodové zprávy a uzavřít se společností SeePOINT družstvo,
IČ: 278 43 122, se sídlem Fryčovice 714, PSČ 739 45, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti, ve
znění přílohy tohoto materiálu

b) Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/378/12/Vru ze dne 1.10.2012, ve znění dodatku č. 1, uzavřenou
se společností AD-Net, spol. s r.o., IČ: 261 62 695, se sídlem Opletalova 1441/19, Nové Město, 110 00 Praha
1, snížením výměry částí pronajatých pozemků z výměry 60 m² na výměru 59 m², tzn. snížení počtu laviček
ze 60 ks na 59 ks, konkrétně zrušení umístění 1 ks lavičky na části pronajatého pozemku p.p.č. 223/14
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní, dle důvodové zprávy a uzavřít se společností
AD-Net, spol. s r.o., IČ: 261 62 695, se sídlem Opletalova 1441/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, Dodatek č.
2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

4959/121  
34

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, Česká telekomunikační infrastruktura
a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem  pozemků p.p.č. 391/22  ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
451/2 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace   a  p.p.č.  456/6 ostatní  plocha,  zeleň,   v  k.ú.  Hrabůvka,  ve
vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřených městskému obvodu Ostrava  – Jih  za  účelem  uložení
veřejné telekomunikační optické sítě,  ve prospěch společnosti  Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
IČ:04084063,  se  sídlem Olšanská 2681/6,  Žižkov,  130 00  Praha 3,   za  celkovou úplatu 35.000  Kč +
zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění,  provozování  a  udržování  vedení  veřejné  telekomunikační  optické  sítě,  a  to  vše  v  rozsahu
vyznačeném geometrickým plánem č. 1450-549/2017.
rozhodla

uzavřít se společností  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ:04084063, se sídlem Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00  Praha 3 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu
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4960/121  
35

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  k  částem   pozemku  p.p.č.  773/1  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,   v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ve vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřený  městskému
obvodu Ostrava  – Jih za  účelem  uložení  zemního  kabelového  vedení  NN a  1 ks pojistkové  skříně,  ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly, za celkovou úplatu 18.000  Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění,  provozování a udržování zemního kabelového vedení NN a 1 ks pojistkové skříně,  a to vše v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 3305-88/2016.
rozhodla

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

4961/121  
36

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 80
S. V., V. Vlasákové 20 a S. Z., V. Vlasákové 20

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 44
K. F., Výškovická 145

Letecká 12, 1+1, standard, č. b. 2
G. G., Horní 3

Letecká 21, 1+1, standard, č. b. 1
M. L., Krestova 33

Klegova 23, 1+1, standard, č. b. 42
Mgr. F. M., M. Kopeckého 25, O.-Poruba

Jubilejní 11, 1+2, standard, č. b. 3
H. A., Jubilejní 1

Rodimcevova 18, 1+2, standard, č. b. 7
M. V., Tylova 31

V. Vlasákové 15, 1+3, standard, č. b. 6
S. A., Hasičská 52
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

II.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Tylova 4, 1+3, standard, č. b. 34
H. J., Horní 3

Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 6
Z. L., Karpatská 20
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

Š. E., Tarnavova 8
F. Formana 53, 0+2, standard, č. b. 12
rozhodla

about:blank
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v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

IV.

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

H. J.,(trvale bytem Horní 3), Výškovická 153, č. b. 62

4962/121  
37

Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku "Národní stavební klastr z.s." v bytovém domě na ul.
Jubilejní 302/41, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o  udělení  souhlasu  s  umístěním  sídla  nově  vznikajícího  spolku  "Národní  stavební  klastr  z.s.",  jejímž
prezidentem  je pan Ing., arch., et Ing. J. F., bytem Jubilejní 302/41, Ostrava-Hrabůvka, v bytové jednotce
č. 5 v bytovém domě č. p. 302, který je součástí pozemku parc. č. st. 266 v k.ú. Hrabůvka na ul. Jubilejní č.
or. 41, Ostrava-Hrabůvka, jejímž výlučným nájemcem je Ing., arch., et Ing. J. F..

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikajícího spolku, a to po dobu trvání nájemního
vztahu pana  Ing., arch., et Ing. Jana Fridricha k dané bytové jednotce a za podmínky, že předmět podnikání
nebude provozován v místě sídla spolku.

4963/121  
38

Ukončení  nájmu bytu  dohodou,  výpověď z  nájmu bytu,  pronájem bytu,  uzavření  smlouvy  o
nájmu bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Z. J. (trvale bytem Starobělská 62), Letecká 352/13, č. b. 3
B. M., B. Četyny 930/2, č. b. 61
Mgr. B. L., Jubilejní 253/9, č. b. 1
U. M., (trvale bytem Jugoslávská 2777/20) a U. V., (trvale bytem Jugoslávská 2777/20), Plzeňská 2619/8, č.
b. 11  
P. S., Čujkovova 1718/29, č. b. 35
B. H., Horymírova 3064/125, č. b. 68
L.M., Jižní 2252/11, č. b. 1
R. K., Jubilejní 289/31 a R. J., (trvale bytem Šeříkova 1), Jubilejní 289/31, č. b. 3

II.

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

D.  Z., V. Vlasákové 962/15, č. b. 2

III.

o  pronájmu bytu vyčleněného  pro  potřeby  sociálního  bydlení  na  dobu určitou,  a  to  ode  dne  účinnosti
smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b.  21
B. N., Čujkovova  1719/31

1) o pronájmu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

Volgogradská 2375/94, 1+2, standard, č. b. 2
H. O., Volgogradská 2373/157A a H. J., Volgogradská 2373/157A

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

H. O., Volgogradská 2373/157A a H. J., Volgogradská 2373/157A, č. b. 9

4964/121  
39

Ukončení  nájmu  garáže  v  bytovém  domě  na  ul.  Stadická  1369/3,  O.-Hrabůvka,  zveřejnění
záměru

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu nebytového prostoru - garáže č. 3 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3 v Ostravě-
Hrabůvce, podanou nájemcem panem R. L., bytem Aviatiků 1497/12, Ostrava-Hrabůvka. Nájem bude
ukončen ke dni 31.08.2017.
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rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem volného prostoru - garáže č. 3 o výměře 17,44 m2 v bytovém domě ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 1369 bytový dům,
který je součástí pozemku parc. č. st. 1298 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Stadická č. or. 3, Ostrava-Hrabůvka, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší měsíčního nájemného 1.019 Kč vč. DPH, s
účelem užívání garážování motorového vozidla, dle důvodové zprávy.

4965/121  
40

Zveřejnění záměru k  umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové  sítě
internetu na střechu bytového domu Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit záměr k umístění 2 ks antén
a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na stávající stožár STA, umístěný na střeše
bytového domu s č. pop. 2779, na ul. Tylova č. or. 4 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č.
 st 4447, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem poskytnutí internetových služeb na dobu určitou 5 let za výši
úhrady 6.400,00 Kč/rok bez DPH, a to za umístění zařízení.  Odběr elektrické energie pro provoz zařízení
bude zajištěn nájemcem na základě instalace podružného elektroměru, dle důvodové zprávy.

4966/121  
41

Žádost o úpravu nájemního vztahu týkajícího se pronájmu prostoru sloužícího podnikání na ul.
Čujkovova 1710/11, O.-Zábřeh, zveřejnění adresného  záměru

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost paní Bc. Lucie Novákové, jednatelky společnosti Babetti Ristorante s.r.o., IČ: 26791706, se sídlem
Nádražní 756/49, Ostrava-Moravská Ostrava, o úpravu nájemního vztahu týkajícího se pronájmu prostoru
sloužícího podnikání v bytovém domě č.p. 1710, který je součástí pozemku parc. č. st. 2070 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, na ul. Čujkovova č. or. 11, Ostrava-Zábřeh,
rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o velikosti 104,28 m2 v bytovém domě ve
vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeném  městskému obvodu  Ostrava-Jih  č.  p.  1710,  který  je
součástí pozemku parc. č. st. 2070 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Čujkovova č. or. 11, Ostrava-Zábřeh,
společnosti Babetti Ristorante s.r.o., IČ: 26791706, se sídlem Nádražní 756/49, Ostrava-Moravská Ostrava,
na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce a s minimální výší nájemného 1.300 Kč/m2/rok, za účelem
provozování cukrárny a pizzerie, dle důvodové zprávy.

4967/121  
42

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Jugoslávská 2777/20, 1+1, standard, č. b. 22
R. K., Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh

4968/121  
43

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Břenkova 2974/7, 1+3, standard, č. b. 42
Ing. M. V., Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh

4969/121  
44

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, ve znění pozdějších
předpisů, ke dni 30.06.2017, dle důvodové zprávy

Čujkovova 1706/3, 1+2, standard, č. b. 3
N. M., Československého exilu 2154/22, Praha 12 - Modřany

Jana Škody 192/9, 1+4, standard, č. b. 10
M. D., Petřvaldská 604, Rychvald
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II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.07.2017 na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 1706/3, 1+2, standard, č. b. 3
L. U., dosud bytem Bohumíra Četyny 953/7, Ostrava-Bělský Les

Jana Škody 192/9, 1+4, standard, č. b. 10
L. N., Jana Škody 192/9, Ostrava-Dubina

4970/121  
45

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti  majetku Základní školy Ostrava-Výškovice,  Srbská 2,  příspěvkové organizace,   jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 56 748,00 dle
předloženého návrhu.
ukládá

likvidační komisi příspěvkové organizaci zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

4971/121  
46

Postoupení pohledávky

Rada městského obvodu

souhlasí

s postoupením pohledávky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvkové
organizace zřizovateli v celkové výši Kč 11.840,00 dle důvodové zprávy.

4972/121  
47

Souhlas s použitím finančních prostředků poskytnutých jako kompenzace školného a získaných
z úplaty na předškolní vzdělávání  na  mzdy pracovníků mateřské školy

Rada městského obvodu

souhlasí

s  použitím  finančních  prostředků  poskytnutých  jako  kompenzace  prominutých  plateb  za  vzdělávání  z
rozpočtu  MMO  a z úplaty za předškolní vzdělávání  na dokrytí mzdových  nákladů zaměstnanců   Mateřské
školy  Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace

4973/121  
48

Ukončení realizace projektu "Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

souhlasí

s předloženou zprávou o ukončení projektu "Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka"
spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
ukládá

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

zajistit udržitelnost projektu "Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka" dle podmínek
stanovených ve Smlouvě č. 14201393 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Vyřizuje: Ing. Gabriela Tóthová, Dis., pověřená vedením odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností,
školství a kultury
T: 11.9.2020
ukládá

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a zaslat Státnímu fondu životního prostředí ČR  - poskytovateli
podpory  monitorovací  zprávy  o  stavu a  změnách projektu v  období  udržitelnosti  projektu "Revitalizace
mateřské školy Adamusova 7,  Ostrava-Hrabůvka" dle podmínek stanovených ve Smlouvě č.  14201393 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Vyřizuje: Ing. Gabriela Tóthová, Dis., pověřená vedením odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností,
školství a kultury
T: 11.9.2020

4974/121  
49

Ukončení realizace projektu "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh"

Rada městského obvodu

souhlasí

s  předloženou  zprávou  o  ukončení  projektu  "Stavební  úpravy  ZŠ  Kosmonautů  13,  Ostrava-Hrabůvka"

about:blank
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spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
ukládá

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

zajistit  udržitelnost  projektu  "Stavební  úpravy  ZŠ  Kosmonautů  13,  Ostrava-Hrabůvka"  dle  podmínek
stanovených ve Smlouvě č. 14191833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Vyřizuje: Ing. Gabriela Tóthová, Dis., pověřená vedením odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností,
školství a kultury
T: 23.6.2020
ukládá

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a zaslat Státnímu fondu životního prostředí ČR  - poskytovateli
podpory monitorovací zprávy o stavu a změnách projektu v období udržitelnosti projektu "Stavební úpravy
ZŠ Kosmonautů 13,  Ostrava-Zábřeh" dle  podmínek  stanovených ve  Smlouvě  č.  14191833 o  poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu

Vyřizuje: Ing. Gabriela Tóthová, Dis., pověřená vedením odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností,
školství a kultury
T: 23.6.2020

4975/121  
50

Ukončení realizace projektu "Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská,  Ostrava-
Zábřeh"

Rada městského obvodu

souhlasí

s  předloženou  zprávou  o  ukončení  projektu  "Zateplení  a  výměna  oken  Základní  školy  Volgogradská,
Ostrava-Zábřeh" spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
ukládá

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

zajistit udržitelnost projektu "Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh" dle
podmínek stanovených ve Smlouvě č. 14201463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Vyřizuje: Ing. Gabriela Tóthová, Dis., pověřená vedením odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností,
školství a kultury
T: 1.9.2020
ukládá

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a zaslat Státnímu fondu životního prostředí ČR  - poskytovateli
podpory  monitorovací  zprávy  o  stavu a  změnách projektu v  období  udržitelnosti  projektu "Zateplení  a
výměna  oken Základní  školy  Volgogradská,  Ostrava-Zábřeh" dle  podmínek  stanovených ve  Smlouvě  č.
14201463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí  ČR  v rámci  Operačního programu
Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Vyřizuje: Ing. Gabriela Tóthová, Dis., pověřená vedením odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností,
školství a kultury
T: 1.9.2020

4976/121  
51

Ukončení  realizace  projektu  "Zateplení  objektu  družiny  u  ZŠ  Klegova,  ZŠ  A.  Kučery  a  ZŠ
Krestova, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

souhlasí

s předloženou zprávou o ukončení  projektu "Zateplení  objektu družin u ZŠ Klegova,  ZŠ A.  Kučery a ZŠ
Krestova, Ostrava-Hrabůvka" spolufinancovaného z Operačního programu  Životní prostředí
ukládá

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

zajistit udržitelnost projektu "Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-
Hrabůvka" dle  podmínek  stanovených ve  Smlouvě č.  14193253 o poskytnutí podpory  ze Státního fondu
životního  prostředí  ČR  v  rámci  Operačního  programu  Životní  prostředí  dle  přílohy  č.  1  předloženého
materiálu

Vyřizuje: Ing. Gabriela Tóthová, Dis., pověřená vedením odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností,
školství a kultury
T: 31.7.2020
ukládá

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

about:blank
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zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a zaslat Státnímu fondu životního prostředí ČR  - poskytovateli
podpory monitorovací zprávy o stavu a změnách projektu v období udržitelnosti projektu "Zateplení objektu
družiny  u ZŠ Klegova,  ZŠ A.  Kučery  a  ZŠ Krestova,  Ostrava-Hrabůvka" dle  podmínek  stanovených ve
Smlouvě č. 14193253 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Vyřizuje: Ing. Gabriela Tóthová, Dis., pověřená vedením odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností,
školství a kultury
T: 31.7.2020

4977/121  
52

Ukončení realizace projektu "Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu"

Rada městského obvodu

souhlasí

s  předloženou zprávou o  ukončení  projektu "Zateplení  objektu  školky  Patrice  Lumumby  14 v  Ostravě-
Zábřehu" spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
ukládá

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

zajistit  udržitelnost  projektu  "Zateplení  objektu  školky  Patrice  Lumumby  14  v  Ostravě-Zábřehu"  dle
podmínek stanovených ve Smlouvě č. 14200233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Vyřizuje: Ing. Gabriela Tóthová, Dis., pověřená vedením odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností,
školství a kultury
T: 17.8.2020
ukládá

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a zaslat Státnímu fondu životního prostředí ČR  - poskytovateli
podpory monitorovací zprávy o stavu a změnách projektu v období udržitelnosti projektu "Zateplení objektu
školky  Patrice  Lumumby  14 v  Ostravě-Zábřehu" dle  podmínek  stanovených ve  Smlouvě  č.  14200233 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Vyřizuje: Ing. Gabriela Tóthová, Dis., pověřená vedením odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností,
školství a kultury
T: 17.8.2020

4978/121  
53

Ukončení realizace projektu "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina"

Rada městského obvodu

souhlasí

s  předloženou  zprávou  o  ukončení  projektu  "Zateplení  ZŠ  B.  Dvorského,  Ostrava-Dubina"
spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
ukládá

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

zajistit udržitelnost projektu "Zateplení ZŠ B.  Dvorského,  Ostrava-Dubina" dle podmínek stanovených ve
Smlouvě č. 14200743 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Vyřizuje: Ing. Gabriela Tóthová, Dis., pověřená vedením odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností,
školství a kultury
T: 2.11.2020
ukládá

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a zaslat Státnímu fondu životního prostředí ČR  - poskytovateli
podpory monitorovací zprávy o stavu a změnách projektu v období udržitelnosti projektu "Zateplení ZŠ B.
Dvorského, Ostrava-Dubina" dle podmínek stanovených ve Smlouvě č. 14200743 o poskytnutí podpory ze
Státního  fondu životního  prostředí  ČR  v  rámci  Operačního  programu Životní  prostředí  dle  přílohy  č.  1
předloženého materiálu

Vyřizuje: Ing. Gabriela Tóthová, Dis., pověřená vedením odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností,
školství a kultury
T: 2.11.2020

4979/121  
54

Výjimka  z  počtu  dětí  v  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Zábřeh,  Kosmonautů  13,
příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

schvaluje

about:blank
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povolení  výjimky  z  počtu  dětí   v  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Zábřeh,  Kosmonautů  13,
příspěvkové organizaci, v odloučeném pracovišti Mateřská škola P. Lumumby 14, pro školní rok 2017/2018,
dle předloženého návrhu.

4980/121  
55

Výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

schválit  povolení  výjimek  z  počtu  žáků  v  základních  školách  zřízených  Statutárním  městem  Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

4981/121  
56

Návrh zmocnění k vydávání potvrzení o výkonu činnosti ve veřejném zájmu

Rada městského obvodu

zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava - Jih k vydávání potvrzení o výkonu činnosti  ve veřejném zájmu za
městský obvod Ostrava-Jih, a to fyzickým a právnickým osobám, které žádají o organizování veřejné služby
příslušnou pobočku Úřadu práce ČR ve smyslu ustanovení § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

4982/121  
57

Odpis pohledávek s příslušenstvím - D. B.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za pí D. B., ve výši 93 358,48 Kč, z titulu kapitalizovaného poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného
a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 3 v domě č.p. 1593 č.or. 16 na ulici Abramovova v Ostravě-
Zábřehu,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí D. B., ve výši 93 358,48 Kč, z titulu kapitalizovaného poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného
a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 3 v domě č.p. 1593 č.or. 16 na ulici Abramovova v Ostravě-
Zábřehu,

dle důvodové zprávy

4983/121  
58

Odpis pohledávky s příslušenstvím-M. H.

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávku s příslušenstvím

dlužníka M. H., ve výši 74 Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazeného nedoplatku vyúčtování služeb za rok
2015, spojeného s užíváním bytu č. 8 na ul. Svornosti č.or./č.p. 41/2296 v Ostravě-Zábřehu.

dle důvodové zprávy

4984/121  
59

Žádost o prominutí poplatku/úroku z prodlení - I. F.

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatky/úroky z prodlení

pí  I.  F.,  ve  výši  15  672,00  Kč,  z  titulu  kapitalizovaného  poplatku/úroku  z  prodlení  za  pozdní  úhrady
nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 66 v domě č.p. 447 č.or. 153 na ulici Výškovická
Ostravě-Výškovicích,

dle důvodové zprávy

4985/121  
60

Žádost o splátkový kalendář-R. P.

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře

about:blank
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s p. R. P. v celkové výši 5 801,50 Kč z titulu neuhrazené části dlužného nájmu a úhrad za poskytování  služeb
spojených s užíváním bytu č. 2 na ulici Svazácká 2158/52 v Ostravě-Zábřehu za období 11-12/2007, 1/2008,
formou pravidelných  splátek ve výši 200,- Kč, vždy k 20.dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsící
září 2017. Při takto stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 29 měsíců a to tak, že 28 měsíců
bude částka činit 200,- Kč měsíčně, 29. měsíc bude poslední splátka ve výši 201,50 Kč, s tím, že dostane-li
se dlužník do prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné částky, stává se splatný celý dluh. Věřitel
pak není povinen dlužníka dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po
dlužníku zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

uzavřít splátkový kalendář

s p. R. P. v celkové výši 5 801,50 Kč z titulu neuhrazené části dlužného nájmu a úhrad za poskytování  služeb
spojených s užíváním bytu č. 2 na ulici Svazácká 2158/52 v Ostravě-Zábřehu za období 11-12/2007, 1/2008,
formou pravidelných  splátek ve výši 200,- Kč, vždy k 20.dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsící
září 2017. Při takto stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 29 měsíců a to tak, že 28 měsíců
bude částka činit 200,- Kč měsíčně, 29. měsíc bude poslední splátka ve výši 201,50 Kč, s tím, že dostane-li
se dlužník do prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné částky, stává se splatný celý dluh. Věřitel
pak není povinen dlužníka dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po
dlužníku zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi

dle důvodové zprávy

4986/121  
61

Uzavření  dodatků  k  nájemním  smlouvám  na  pronájem  nebytových  prostor  v  budově  na  ul.
Horymírova 121, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I.  o uzavření  dodatku č.  1 k  nájemní  smlouvě č.  8/032/055/16 uzavřené dne 07.03.2016,  na pronájem
prostor sloužících podnikání v budově č. p. 3054, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku
parc. č. st. 4911, zastavěná plocha a nádvoří,  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Horymírova č. o. 121 v
Ostravě-Zábřehu, o celkové výměře 137,16 m2, s účelem užívání jako skladové prostory, s výší nájemného
201,40 Kč/m2/rok,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,  uzavřenou s nájemcem nebytových
prostor  Charita  Ostrava,  se  sídlem  Kořenského  1323/17,  103  00  Ostrava-Vítkovice,  IČ:  44940998,
zastoupena ředitelem Bc. Martinem Pražákem, DiS., a to z důvodu zvýšení výměry pronajatých prostor z
115,27 m2 na 137,16 m2, v rozsahu znění přílohy dle důvodové zprávy

II. o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 8/032/10/15, ve znění dodatků, uzavřené dne 18.02.2015,
na  pronájem  prostor  sloužicích podnikání  v  budově  č.  p.  3054,  objekt  občanské  vybavenosti,  která  je
součástí  pozemku  parc.  č.  st.  4911,  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  v  k.  ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  na  ul.
Horymírova č. o. 121 v Ostravě-Zábřehu, o celkové výměře 71,2 m2, za účelem užívání jako výrobna a
skladování  zmrzlinových  směsí,  s  přímým  prodejem  zmrzliny  zákazníkům,  s  výší  nájemného  252,51
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,  uzavřenou s nájemcem nebytových prostor
Ing. Azizullah Sayed, Horymírova 2986/126, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 61967190, a to z důvodu zvýšení
výměry pronajatých prostor z 62,47 m2 na 71,2 m2, v rozsahu znění přílohy dle důvodové zprávy

III.  o  uzavření  dodatku č.  7  k  nájemní  smlouvě  č.  2/b/032/193/99,  ve  znění  dodatků,  uzavřené  dne
14.06.1999, na pronájem prostor sloužicích podnikání v budově č. p. 3054, objekt občanské vybavenosti,
která je součástí pozemku parc. č. st. 4911, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, na ul.
Horymírova č.  o.  121 v Ostravě-Zábřehu,  o celkové výměře 890,12 m2, za účelem užívání provozování
jídelny, kuchyně a bufetu, s výší nájemného 199,91 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou,  uzavřenou s nájemcem nebytových prostor  Ilonou Vítkovou,  Celní  444/10,  748 01  Hlučín,  IČ:
61608629, a to z důvodu snížení výměry pronajatých prostor z 929,48 m2 na 890,12 m2,  v rozsahu znění
přílohy dle důvodové zprávy

4987/121  
62P

Jmenování  ředitele   Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Kosmonautů  13,
příspěvkové organizace a stanovení platu

Rada městského obvodu

jmenuje

Mgr.  Hanu Pušovou na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace s účinnosti od 1.7.2017 na dobu určitou do doby jmenování nového
ředitele na základě vyhlášeného konkurzního řízení
stanoví

v souladu se zákonem č.  262/2006 Sb.,  zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády č.
564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a správě,  ve  znění  pozdějších
předpisů a v souladu se "Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního
a  specializačního  příplatku a  odměn ředitelům  příspěvkových organizací  zřízených Statutárním  městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih", plat řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautl 13, příspěvkové organizace Mgr. Haně Pušové na dobu určitou s účinnosti od 1.7.2017 do doby
jmenování nového ředitele

about:blank

21 z 34 30.6.2017 12:08



zmocňuje

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

4988/121  
63P

Stanovení  platu  řediteli  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Březinova  52,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

stanoví

v souladu se zákonem č.  262/2006 Sb.,  zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády č.
564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a správě,  ve  znění  pozdějších
předpisů a v souladu se "Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního
a  specializačního  příplatku a  odměn ředitelům  příspěvkových organizací  zřízených Statutárním  městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih", plat řediteli 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 platového výměru

4989/121  
64P

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  na VZ 148.16 "Oprava elektroinstalace ve společných prostorách
v bytových domech Jubilejní 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1288/2016/OBH ze dne 14.12.2016 na realizaci
veřejné zakázky  malého rozsahu "Oprava elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech
Jubilejní  4,  6,  8,  10,  12,  14,  16,  Ostrava-Hrabůvka" se  zhotovitelem ELEKTRO - Vajdík  spol.  s.r.o.,  IČ:
26822229, se sídlem Nájemnická 676/35, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, kterým se zvyšuje konečná cena
na tuto zakázku o částku 20 141,20 Kč bez DPH na částku 1 383 451,71 Kč bez DPH, a to z důvodu realizace
dodatečných prací, dle důvodové zprávy
ukládá

Mgr. Soni Cingrové, pověřené zastupováním vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství

zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/1288/2016/OBH ze dne 14.12.2016 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava elektroinstalace
ve společných prostorách v bytových domech Jubilejní 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Ostrava-Hrabůvka".

Termín: 11.7.2017

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi

prověřit návrh dodatku č.  1 ke  smlouvě  o dílo agendové číslo  S/1288/2016/OBH ze dne  14.12.2016 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava elektroinstalace ve společných prostorách v bytových
domech Jubilejní 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Ostrava-Hrabůvka".

Termín: 17.7.2017

4990/121  
65P

Veřejná zakázka "Oprava fasády objektu Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh" - dodatek č. 2

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1099/2016/OBH ze dne 27.10.2016 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava fasády objektu Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem
Ing. Miroslavem Pytlem, IČ: 18110592, se sídlem Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
kterým se mění cena díla z důvodu méněprací a realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením díla
v rozsahu dle Změnového listu č. 2 na cenu nejvýše přípustnou  797 154,18 Kč bez DPH dle důvodové zprávy
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č.  2 ke  smlouvě  o dílo agendové číslo  S/1099/2016/OBH ze dne  27.10.2016 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava fasády objektu Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 04. 07. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit návrh dodatku č.  2 ke  smlouvě  o dílo agendové číslo  S/1099/2016/OBH ze dne  27.10.2016 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava fasády objektu Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 11. 07. 2017
odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/1099/2016/OBH ze dne 27.10.2016 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava fasády objektu
Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 13. 07. 2017

4991/121  
66P

Generální oprava střechy vč. zateplení a nové VZT ul. Klegova 23

Rada městského obvodu

about:blank
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rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0753/2016 ze dne 18. 7. 2016 na veřejnou
zakázku  "Generální oprava střechy vč. zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. Klegova 23,
Ostrava-Hrabůvka" se zhotovitelem Turčina s.r.o., se sídlem Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov - Prostřední
Suchá, IČO: 25886550. Dodatkem č. 2 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 18 371,89 Kč bez
DPH na částku 582 723,86 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace
nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky a neprovedení některých
prací dle původního rozpočtu a stanovuje termín provedení díla tj. jeho dokončení a předání do 15. 7. 2017.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0753/2016 "Generální oprava střechy vč.
zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 06. 07. 2017
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo
S/0753/2016.
Termín: 20. 07. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Prověřit návrh dodatku č. 2 k SoD agendové číslo S/0753/2016/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 10. 07. 2017

4992/121  
67P

Podmínky  výzvy  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  služby)  -  "Čištění  vpustí  dešťové
kanalizace v městském obvodu O.-Jih v letech 2017 – 2018, lokalita č. 1“ VZ 66.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 66.17 na služby "Čištění vpustí
dešťové kanalizace v městském obvodu O.-Jih v  letech 2017 – 2018,  lokalita č.  1“ 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. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, Dis., oddělení veřejných zakázek
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 66.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo
Termín: 25. 09. 2017

4993/121  
68P

Podmínky  výzvy  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  služby)  -  "Čištění  vpustí  dešťové
kanalizace v městském obvodu O.-Jih v letech 2017 – 2018, lokalita č. 2“ VZ 67.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 67.17 na služby "Čištění vpustí
dešťové kanalizace v městském obvodu O.-Jih v  letech 2017 – 2018,  lokalita č.  2“ 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:

about:blank
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1. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, Dis., oddělení veřejných zakázek
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 67.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo
Termín: 25. 09. 2017

4994/121  
69P

Úprava znění Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,  městského
obvodu Ostrava-JIh

Rada městského obvodu

schvaluje

upravené  znění  Zásad pro zádávání  veřejných zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  městského  obvodu
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací s účinností od 1. 7. 2017 dle předloženého návrhu

4995/121  
70P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Vybudování parkovacích stání na ul.  Dr.  Martínka, p.p.č.  463/6,
k.ú. Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 36.17 pracování
projektové dokumentace na "Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka"
a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Ing. Roman Fildán,
Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová - Lutyně, IČO: 75379007, za nabídkovou cenu Kč 119.000,00 bez DPH, s
lhůtou realizace  135 kalendářních dnů od podpisu smlouvy  a  za  hodinovou sazbu za  výkon autorského
dozoru Kč 450,00 bez DPH / hod.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 36.17 Zpracování projektové dokumentace na "Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka,
p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka"
Termín: 14. 07. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky  na
služby VZ 36.17 Zpracování projektové dokumentace na "Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka,
p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka"
Termín: 19. 07. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 36.17 Zpracování projektové dokumentace na "Vybudování parkovacích stání
na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka"
Termín: 21. 07. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny  potřebné  úkony  této  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  36.17  Zpracování  projektové
dokumentace na "Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka"
Termín: 04. 08. 2017

4996/121  
71P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Modernizace
sauny vč. zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice“ VZ 63.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební  práce  VZ  63.17
„Modernizace sauny vč. zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice“ dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust.

about:blank
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§ 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 s doplněním.
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 63.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 08. 09. 2017

4997/121  
72P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava fasády a
střechy objektu A.Kučery 1581/1, O.-Hrabůvka“ VZ 69.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 69.17„Oprava
fasády a střechy objektu A.Kučery 1581/1, O.-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 s
doplněním.
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru BH
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru BH
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucí odboru BH
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 69.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 08. 09. 2017

4998/121  
73P

Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  „Oprava
zahradních teras při MŠ B. Dvorského 2, Ostrava - Dubina“ VZ 73.17

about:blank
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Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 73.17  „Oprava
zahradních teras při MŠ B. Dvorského 2,  Ostrava - Dubina“ dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust. § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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 s doplněním.
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
3. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 73.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 06. 10. 2017

4999/121  
74P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Přírodovědná
učebna v přírodě na Srbské

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídek  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební  práce  VZ  26.17
"Přírodovědná učebna v přírodě na Srbské“ 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. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 26.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 24. 08. 2017

about:blank
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5000/121  
75P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Rekonstrukce
VZT kuchyně MŠ Za Školou 1“  VZ 62.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební  práce  VZ
62.17„Rekonstrukce VZT kuchyně MŠ Za Školou 1“ 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. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 62.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 08. 09. 2017

5001/121  
76P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Větrání kuchyně
MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka “ VZ 64.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 64.17 „Větrání
kuchyně MŠ Mjr. Nováka 30, 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. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury
ukládá
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Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 64.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 08. 09. 2017

5002/121  
77P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního
zařízení v budově B, MŠ Mjr. Nováka 1401/30, Ostrava – Hrabůvka“ VZ 59.17

Rada městského obvodu

rozhodla

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 59.17 „Oprava sociálního zařízení v budově B, MŠ Mjr. Nováka 1401/30, Ostrava – Hrabůvka“ a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: MATOSA PROFISTAV s.r.o. se sídlem Palackého 689/2,
736 01 Havířov - Město, IČ: 05510775, za nabídkovou cenu 1.194.519,66 Kč bez DPH a lhůtou realizace 45
kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 59.17 „Oprava sociálního zařízení v budově B, MŠ
Mjr. Nováka 1401/30, Ostrava – Hrabůvka“.
Termín: 11. 07. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 59.17 „Oprava sociálního zařízení v budově B, MŠ Mjr.
Nováka 1401/30, Ostrava – Hrabůvka“.
Termín: 18. 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 59.17 „Oprava sociálního zařízení v budově B, MŠ Mjr. Nováka 1401/30, Ostrava – Hrabůvka“.
Termín: 20. 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 práce VZ 59.17 „Oprava sociálního zařízení v budově B, MŠ Mjr. Nováka
1401/30, Ostrava – Hrabůvka“ VZ.
Termín: 31. 07. 2017

5003/121  
78P

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Revitalizace MŠ
Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o vyloučení účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce VZ 51.17 "Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh":
- BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, adresa pro doručení AVION Shopping park
Ostrava, Rudná 114, 700 30 Ostrava, IČO: 27800466
rozhodla

zrušit   veřejnou zakázku malého  rozsahu na  stavební  práce   VZ  51.17 "Revitalizace  MŠ Volgogradská
2613/4,  Ostrava  -  Zábřeh",  neboť  po  posouzení  nabídek  nezůstal  v  zadávacím  řízení  žádný  účastník
zadávacího řízení.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 51.17 "Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4,
Ostrava - Zábřeh"
Termín: 21. 07. 2017

5004/121  
79P

Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 4603/109 ze dne 25. 4. 2017 spočívající ve stanovení počtu zaměstnanců, a to ke dni 1. 7.
2017,
schvaluje

zřízení referátu participativního rozpočtu a stanoví počet zaměstnanců do něj zařazených na 1, a to dnem 1.
7. 2017,
stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
na 339, a to dnem 1. 7. 2017,
schvaluje

změny v Organizačním řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a jeho Příloh č. 2 a 3 dle předloženého
návrhu s účinností od 1. 7. 2017.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu

about:blank
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realizovat všechna související  personální  opatření  a  schválené  změny  zapracovat do Organizačního řádu
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 30. 06. 2017

5005/121  
80

Výzva objednatele k zahájení IV. pokosu travnatých ploch

Rada městského obvodu

rozhodla

dle článku 2, písmeno B) odst.1 "Smlouva o zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých
ploch" o zahájení IV. kosení tavnatých ploch za použití technologie mulčování v Městském obvodu Ostrava -
JIh

a pověřuje

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

5006/121  
81

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost paní Bc. Karolíny Houžvové, jednatelky společnosti MH22 s.r.o., IČ: 04469984, se sídlem Mlčochova
460/1, Opava-Kateřinky, o postoupení práv z nájemní smlouvy č. 8/032/068/16 uzavřené dne 09.06.2016 na
pronájem nebytového prostoru o výměře 17,30 m2 v I.nadzemním podlaží bytového domu č. p. 2424, který
je součástí pozemku parc. č. st.  3173 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  na ul.  Volgogradská č. or. 74,  Ostrava-
Zábřeh, na ústav Sociální projekt DOPLNĚK PRO ŽIVOT, z. ú., IČ: 05119073, se sídlem Mlčochova 460/1,
Opava-Kateřinky,
souhlasí

s postoupením práv z nájemní  smlouvy č.  8/032/068/16 uzavřené dne 09.06.2016 na pronájem prostor
sloužících podnikání o výměře 17,30 m2 v I.nadzemním podlaží bytového domu č. p. 2424, který je součástí
pozemku parc. č. st.  3173 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul.  Volgogradská č. or.  74, Ostrava-Zábřeh,  se
společností  MH22 s.r.o.,  IČ:  04469984,  se  sídlem  Mlčochova  460/1,  Opava-Kateřinky,  na  ústav  Sociální
projekt DOPLNĚK PRO ŽIVOT, z. ú., IČ: 05119073, se sídlem Mlčochova 460/1, Opava-Kateřinky,
rozhodla

zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 8/032/068/16 uzavřené dne 09.06.2016, na pronájem prostor
sloužících podnikání o výměře 17,30 m2 v I.nadzemním podlaží bytového domu č. p. 2424, který je součástí
pozemku parc. č. st. 3173 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Volgogradská č. or. 74, Ostrava-Zábřeh, s účelem
užívání jako kancelář, a to z důvodu změny nájemce ze společnosti MH22 s.r.o., IČ: 04469984, se sídlem
Mlčochova 460/1, Opava-Kateřinky, na ústav Sociální projekt DOPLNĚK PRO ŽIVOT, z. ú., IČ: 05119073, se
sídlem Mlčochova 460/1, Opava-Kateřinky,  dle důvodové zprávy.

5007/121  
82

Souhlas  s  přijetím neinvestiční  dotace  Základní  školy   a  mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  V.
Košaře 6, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s přijetím neinvestiční dotace Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle důvodové zprávy

5008/121  
83

Souhlas s uzavřením provozu v objektu Sportovního centra Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením provozu v objektu Sportovního centra Dubina č. p. 287, který je součástí pozemku parc. č.
71/142 v k.ú. Dubina u Ostravy, na ul. Horní č. or. 81, Ostrava-Dubina, ve dnech 08.08.2017 - 15.08.2017 z
důvodu provádění pravidelných sanitárních dnů, dle důvodové zprávy

5009/121  
84

Návrh rozpočtových opatření č. 22/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5163 o 15 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6310, pol. 5163 o 15 tis. Kč

2)
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6114, pol. 5169 o 15 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 13, § 6114, pol. 5169 o 15 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6118, pol. 5169 o 15 tis. Kč
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- zvyšují běžné výdaje ORJ 13, § 6118, pol. 5169 o 15 tis. Kč

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 9 420 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1182 o 9 420 tis. Kč

4)
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137 o 2 260 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5171 o 2 260 tis. Kč

5)
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137 o 49 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6122 o 49 tis. Kč

5010/121  
85

Dohoda o přistoupení k dluhu -  D.  V.,  za účasti  Mgr.  Gebauerové,  insolvenční správkyně DV
Hockey a.s. v "likvidaci"

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dohodu o přistoupení k dluhu společnosti DV Hockey a.s. "v likvidaci", IČ: 28648498 s D. V., trvale
bytem 29. dubna 259, Ostrava za účasti Mgr. Gebauerové, insolvenční správkyně společnosti DV Hockey a.s.
"v likvidaci",  IČ: 28648498, přečemž jde o pohledávku za majetkovou podstatou vzniklou do 31.8.2017 z
titulu užívání nebytového prostoru nacházejícího se v domě č.p. 259, který je součástí pozemku p.č. 1031
nacházejícím se v  k.ú.  Výškovice u Ostravy,  obec Ostrava,  bez právního důvodu,  a to dle předloženého
návrhu a  zároveň rozhodla  neuzavřít  s  panem  D.  V.,  trvale  bytem  29.  dubna  259,  Ostrava  dohodu o
přistoupení  k  pohledávce  za  majetkovou  podstatou  vzniklou po  31.8.2017  z  titulu  užívání  nebytového
prostoru  nacházejícího  se  v  domě  č.p.  259,  který  se  součástí  který  je  součástí  pozemku  p.č.  1031
nacházejícím  se  v  k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  bez  právního  důvodu,  původním  dlužníkem  společností  s
obchodní firmou DV Hockey a.s. "v likvidaci".

5011/121  
86

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Plzeňská bez č.
popisného, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 562,18 m2 v objektu ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, bez č. p., který je součástí pozemku
parc.  č.  st.  3487/5 v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  na  ul.  Plzeňská,  Ostrava-Zábřeh,  na  dobu neurčitou s
tříměsíční  výpovědní  dobou,  s minimální  výší  nájemného 3.000 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 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,  bez
možnosti zajištění služeb spojených s nájmem prostoru pronajímatelem, dle důvodové zprávy

5012/121  
87P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) -  "Zpracování Průkazů
energetické náročnosti budov městského obvodu Ostrava-Jih“ VZ 74.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 74.17 na služby "Zpracování Průkazů
energetické náročnosti budov městského obvodu Ostrava-Jih“ 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. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Zdenek Schramm, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Zdenek Schramm, odbor bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
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2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 74.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy
Termín: 25. 09. 2017

5013/121  
88P

Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  služby)  -  "Pozáruční  servis
tiskáren a multifunkčních tiskáren 2017“ VZ 71.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 71.17 na služby "Pozáruční servis
tiskáren a multifunkčních tiskáren 2017“ 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. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 71.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy
Termín: 25. 09. 2017

5014/121  
89P

Výzva k  podání  nabídek (veřejná  zakázka malého rozsahu na služby)  -  „Zajištění  úklidu  ve
společných  prostorách  bytových  domů  v  majetku  SMO,  svěřených  městskému  obvodu
Ostrava-Jih“ VZ 75.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 75.17 „Zajištění úklidu ve
společných prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 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. Zuzana Čečotová DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářstvíIng.
2. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru BH
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
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2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru BH
3. Zuzana Čečotová DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucí odboru BH
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 75.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky
Termín: 20. 09. 2017

5015/121  
90P

Stanovení platu ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

stanoví

s účinnosti od 1.7.2017 platový výměr ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace v
souladu se zákonem č.262/2006 Sb.,  zákoník  práce,  v  platném znění  a  v  souladu s nařízením vlády  č.
564/2017 Sb., o platových poměrech  zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů
zmocňuje

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

5016/121  
91

Návrh rozpočtového opatření č. 23/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 760 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 1 760 tis. Kč

5017/121  
92

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

vyhlašuje

konkurzní  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo  ředitele  Základní  školy  a  mateřské  školy   Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace

about:blank
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Tiskové opravy

TO 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
a.s.,  Hájkova 1100/13,  702 00 Ostrava-Přívoz,  IČ:  258 57 568 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
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