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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 126. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 27. 7. 2017 10:00

(usn. č. 5031/126 - usn. č. 5176/126)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

31.7.2017 11:34
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Přehled usnesení 126. schůze Rady městského obvodu, ze dne 27. 7. 2017 10:00
č. usn.

č. m. Název materiálu

5031/126 1.

Návrh rozpočtových opatření č. 24/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5032/126 2.

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

5033/126 3.

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

5034/126 4.

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

5035/126 5.

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

5036/126 6.

Přehled nabytých movitých věcí pozůstalosti s majetkem nepatrné hodnoty a majetku bez hodnoty (Věra
Válková, místostarostka)

5037/126 7.

Přehled o počtu uzavřených nájemních smluv k hrobovým místům na hřbitově v Ostravě-Zábřehu (Věra
Válková, místostarostka)

5038/126 8.

Výzva objednatele k zahájení V. pokosu travnatých ploch (Věra Válková, místostarostka)

5039/126 9.

Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5040/126 10.

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

5041/126 11.

Revokace usnesení rady městského obvodu č. 2194/57 ze dne 25.2.2016 ve věci podání žádosti o dotaci na
projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6" ke spolufinancování z Integrovaného
regionálního operačního programu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5042/126 12.

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy a mateřské
školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5043/126 13.

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5044/126 14.

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

5045/126 15.

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizaci, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5046/126 16.

Změna odpisového plánu na rok 2017 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5047/126 17.

Závěrečná zpráva o auditu hospodaření BDO Audit s. r. o. (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5048/126 18.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

5049/126 19.

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

5050/126 20.

Přihláška k odběru tepla domu Velflíkova 376/4 (Markéta Langrová, člen rady)

5051/126 21.

Revokace části usnesení rady městského obvodu č. 4857/119 ze dne 15.06.2017 (Markéta Langrová, člen
rady)

5052/126 22.

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

5053/126 23.

Ukončení pronájmu nebytového prostoru výpovědí a zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího
podnikání v budově na ul. B. Četyny 19/978 v Ostravě-Bělském Lese (Markéta Langrová, člen rady)

5054/126 24.

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

5055/126 25.

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

5056/126 26.

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

5057/126 27.

Kontrola MMO 2017 (Bc. Martin Bednář, starosta)

5058/126 28.

Revokace usnesení (Bc. Martin Bednář, starosta)

5059/126 29.

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

5060/126 30.

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

5061/126 31.

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

5062/126 32.

Společnost pro děti, rodinu a volný čas (Bc. Martin Bednář, starosta)

5063/126 33.

Žádost o prominutí pohledávky s příslušenstvím-V. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)
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5064/126 34.

Žádost o splátkový kalendář - L. Č. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5065/126 35.

Žádost o splátkový kalendář - P. B. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5066/126 36.

Žádost o splátkový kalendář - V. Š. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5067/126 37.

Návrh na poskytnutí peněžitého daru (Bc. Martin Bednář, starosta)

5068/126 38.

Žádost o poskytnutí finanční podpory (Bc. Martin Bednář, starosta)

5069/126 39.

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 6. 2017 (Bc. Martin Bednář,
starosta)

5070/126 40.

Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5071/126 41.

Nabytí podzemní stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5072/126 42.

Návrh na změnu územního plánu města Ostravy v lokalitě ul. U Výtopny (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5073/126 43.

Poskytnutí slevy z nájemného (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5074/126 44.

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

5075/126 45.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Šponarova
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5076/126 46.

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

5077/126 47.

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

5078/126 48.

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

5079/126 49.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku
v k. ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5080/126 50.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Stadická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5081/126 51.

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

5082/126 52.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na částech
pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Škody x Fr. Formana (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5083/126 53.

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

5084/126 54.

Stanovisko k bezúplatnému převodu nemovité věci - části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Koncová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5085/126 55.

Stanovisko k prodeji nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u Ostravy, v blízkosti řeky Odry (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5086/126 56.

Stanovisko k výkupu a následnému svěření nemovitých věcí, Návrh nabytí a svěření nemovitých věcí, k.ú.
Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5087/126 57.

Stanovisko k záměru prodeje pozemků včetně staveb v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská a Pavlovova
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5088/126 58.

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

5089/126 59.

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku, dohody o užívání sportovního areálu a pronájem pozemků v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Plzeňská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5090/126 60.

Výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ul. Mozartova" (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5091/126 61.

Výpůjčka části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5092/126 62.

Výpůjčka pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5093/126 63.

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kischova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5094/126 64.

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků – restaurační zahrádka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5095/126 65.

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

5096/126 66.

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

5097/126 67.

Záměr na pronájem nebo výpůjčku částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)
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5098/126 68.

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

5099/126 69.

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 11
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5100/126 70.

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 13
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5101/126 71.

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 15
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5102/126 72.

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 16
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5103/126 73.

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 19
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5104/126 74.

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 27
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5105/126 75.

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5106/126 76.

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5107/126 77.

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5108/126 78.

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

5109/126 79.

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

5110/126 80.

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

5111/126 81.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, OC LUNA s.r.o. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5112/126 82.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, GasNet, s.r.o. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5113/126 83.

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

5114/126 84.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, RR Cardio s.r.o. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5115/126 85.

Zřízení věcného břemene – služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, D. H. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5116/126 86.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (1) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5117/126 87.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (2) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5118/126 88.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (3) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5119/126 89P.

Dohoda o ukončení smluvního vztahu na zpracování projektové dokumentace na akci "Parkoviště
Krasnoarmejců p. č. 654/40, k. ú. Zábřeh nad Odrou" (Bc. František Dehner, místostarosta)

5120/126 90P.

Dohoda o ukončení smluvního vztahu na zpracování projektové dokumentace na akci "Parkoviště ul.
Horymírova, Ostrava-Zábřeh" (Bc. František Dehner, místostarosta)

5121/126 91P.

Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka - dodatek č. 1 (Věra
Válková, místostarostka)

5122/126 92P.

Revitalizace fotbalového areálu Klegova - dodatek č. 4 (Věra Válková, místostarostka)

5123/126 93P.

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 66.17 „Čištění vpustí dešťové kanalizace v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 1“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

5124/126 94P.

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 67.17 „Čištění vpustí dešťové kanalizace v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 2“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

5125/126 95P.

Zrušení VZ (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)

5126/126 96P.

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

5127/126 97P.

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

5128/126 98P.

Zrušení VZ (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)
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5129/126 99P.

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Přírodovědná učebna v přírodě na
Srbské“ VZ 26.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5130/126 100P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Revitalizace MŠ Klegova 1275/4,
Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5131/126 101P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 84.17 Zpracování
projektové dokumentace na „Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5132/126 102P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na „Výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74, a Horní 29, OstravaHrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5133/126 103P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce pavilonu TV ZŠ Srbská 2, Ostrava-Výškovice“ (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5134/126 104P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
5135/126 105P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5136/126 106P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Revitalizace MŠ
Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5137/126 107P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 82.17 Rekonstrukce 3
volných bytů - č. 1 Slezská 16, č. 2 Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní 30a, Ostrava - Hrabůvka (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5138/126 108P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 88.17 "Oprava
elektroinstalace společných a sklepních prostor bytového domu Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh" (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5139/126 109P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 89.17 "Oprava
elektroinstalace společných a sklepních prostor bytových domů Slezská 13/390 a Slezská 11/402, OstravaHrabůvka" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5140/126 110P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 90.17 "Modernizace
sauny vč. zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
5141/126 111P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Komplexní
zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5142/126 112P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 12.17
Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5143/126 113P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 76.17 Oprava
oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5144/126 114P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zajištění úklidu ve společných prostorách
bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5145/126 115P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava spojovacího krčku mezi
plaveckou učebnou a ZŠ, včetně bezbariérového řešení, ZŠ A. Kučery 1276/20, Ostrava - Hrabůvka (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5146/126 116P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Příprava bytů určených pro sociální a
dostupné bydlení (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5147/126 117P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce VZT kuchyně MŠ Za
Školou 1 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5148/126 118P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Větrání kuchyně MŠ Mjr. Nováka 30,
Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5149/126 119P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 69.17 Oprava fasády a střechy
objektu A. Kučery 1581/1, O.-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5150/126 120P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 65.17 "Oprava ZTI bytového
domu Velflíkova 12 a Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
5151/126 121P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 91.17 "Přírodovědná
učebna v přírodě na Srbské" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5152/126 122P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 86.17 "Oprava sociálního
zařízení MŠ Klegova 1275/4, Ostrava-Hrabůvka" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
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5153/126 123P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 87.17 "Výměna oken v
tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
5154/126 124.

Poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Horní 55, O.-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

5155/126 125.

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Bedrnova 2945/1, O.-Zábřeh (Markéta Langrová,
člen rady)

5156/126 126P. 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 92.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)
5157/126 127P. 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 93.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)
5158/126 128P. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava - Jih zřízené statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih (Věra Válková, místostarostka)
5159/126 129.

Souhlas s přenecháním části vypůjčeného pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby restaurační zahrádka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5160/126 130.

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

5161/126 131.

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5162/126 132P. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ 38.17 "Příprava bytů pro sociální a dostupné bydlení" (Markéta
Langrová, člen rady)
5163/126 133.

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

5164/126 134.

Úprava nájemního vztahu v objektu na ul. Horní 55, O.-Hrabůvka, z důvodu plánované rekonstrukce
(Markéta Langrová, člen rady)

5165/126 135.

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

5166/126 136P. Výzva (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 58.17 Vyměření společných prostor bytových domů
v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih pro zajištění úklidu (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5167/126 137.

Výběr dodavatele pro akci "Havarijní oprava asfaltových ploch v areálu ZŠ A. Kučery 20, OstravaHrabůvka" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5168/126 138.

Návrh rozpočtového opatření č. 25/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5169/126 139.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení a dovozu stravy pro klienty sociálních služeb statutárního města
Ostrava městského obvodu Ostrava-Jih č. 76/17/SOC (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

5170/126 140.

Dodatek č. 5 Smlouvy o přepravě věci č. 6/g/022/17/00 (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

5171/126 141P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 80.17 Oprava
chodníků v Ostravě-Výškovicích (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5172/126 142.

Pronájem části prostor v objektu Edisonova 82, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

5173/126 143.

Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Plzeňská bez. č. p., O.-Zábřeh (Markéta Langrová,
člen rady)

5174/126 144P. Výběr dodavatele pro akci "Autorská oprava mozaiky Hrdinství práce, Vítání osvoboditele" (Markéta
Langrová, člen rady)
5175/126 145.

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. S/0662/2017/ODK - Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů
včetně kontejnerů VZ 08.17 (Věra Válková, místostarostka)

5176/126 146.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí a smlouvě o právu provést stavbu č. 080/2017/OBH ze dne
30.03.2017 (Markéta Langrová, člen rady)
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5031/126
1

Návrh rozpočtových opatření č. 24/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
a) změnu závazných ukazatelů dle bodu 1, 2 důvodové zprávy
b) rozpočtové opatření, kterým se
1)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 311x, pol. 2322 o 83 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 311x, pol. 5331,ORG dle důvodové zprávy o 83 tis. Kč
2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 313 640 Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 313 640 Kč
3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5213 o 20 tis. Kč
4)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1132 o 39 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1184 o 39 tis. Kč
5)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1132 o 198 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1174 o 198 tis. Kč
6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 3 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6399, pol. 5362 o 3 000 tis. Kč

5032/126
2

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce
důvodové zprávy

na dobu určitou dle

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 22
S. B., bytem Ostrava-Hrabůvka, Odborářská 68
II. o ukončení nájmu bytu v bytovém domě na ulici Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce dohodou smluvních
stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
S. B., bytem Ostrava-Hrabůvka, Odborářská 68
5033/126
3

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 1+0, standard, č.b. 22
M. K., trvale Gurťjevova 1650/2 Ostrava-Zábřeh 700 30

5034/126
4

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 9
G. K., bytem Ostrava-Zábřeh, U Studia 29

5035/126
5

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
za období od 01.04.2017 do 30.06.2017
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5036/126
6

Přehled nabytých movitých věcí pozůstalosti s majetkem nepatrné hodnoty a majetku bez
hodnoty
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled nabytých movitých věcí v případech pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné
hodnoty, jehož souhrnná hodnota nepřesáhla částku 20 000 Kč, a to dle důvodové zprávy

5037/126
7

Přehled o počtu uzavřených nájemních smluv k hrobovým místům na hřbitově v OstravěZábřehu
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled o počtu uzavřených nájemních smluv k hrobovým místům na veřejném pohřebišti v OstravěZábřehu za období leden - červen 2017 dle důvodové zprávy

5038/126
8

Výzva objednatele k zahájení V. 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 V. kosení travnatých ploch 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
5039/126
9

Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
jmenuje
konkurzní komisi včetně tajemníka komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace v tomto složení :
1) předseda komise - Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise
- Ing. Gabriela Tóthová, zástupce zřizovatele
- Mgr. Kazimierz Worek, zástupce ČŠI
- PaedDr. Stanislava Šmídová, zástupce KÚ
- Mgr. Šárka Šostá, zástupce pedagogických pracovníků školy
- Petr Dudek, zástupce školské rady
- Mgr. Ludmila Večerková, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti
školství
3) tajemník komise - Zuzana Böhmová, zaměstnanec zařazený do odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
ukládá
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise

5040/126
10

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 35 385,00 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

5041/126
11

Revokace usnesení rady městského obvodu č. 2194/57 ze dne 25.2.2016 ve věci podání žádosti
o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6" ke spolufinancování z
Integrovaného regionálního operačního programu
Rada městského obvodu
revokuje
usnesení č. 2194/57 ze dne 25.2.2016 - Schválení přípravy
a podání žádosti o dotaci na projekt
"Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6" ke spolufinancování z Integrovaného regionálního
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operačního programu a návazné usnesení č. 3054/76 ze dne 21.7.2016 - Souhlas se změnou termínu podání
žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6"
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu revokovat usnesení č. 0391/10 ze dne 1.9.2016 - Podání žádosti o dotaci
na projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6" ke spolufinancování z Integrovaného
regionálního operačního programu.
5042/126
12

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
s převodem finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova36A, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

5043/126
13

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje souhlas
s přijetím daru do vlastnictví
- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace - finanční dar ve výši Kč 91
680,00
- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace - věcný dar ve výši Kč 9 995,00
dle důvodové zprávy

5044/126
14

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje souhlas
s přijetím finančního daru ve výši Kč 70 831,00 do vlastnictví Základní školy a a mateřské školy OstravaHrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. dle důvodové zprávy

5045/126
15

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizaci,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizaci,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2017/2018, dle
předloženého návrhu.

5046/126
16

Změna odpisového plánu na rok 2017 příspěvkových organizací,
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

jejichž zřizovatelem je

Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2017
- Mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci
- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy
5047/126
17

Závěrečná zpráva o auditu hospodaření BDO Audit s. r. o.
Rada městského obvodu
bere na vědomí
Zprávu o auditu hospodaření za období 2012 - 2014" provedeného firmou BDO Audit s. r. o. za období leden
2012 - prosinec 2014 u tří útvarů/odborů Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a čtyř vybraných
příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
ukládá
Ing. Bc. Jarmile Capové, vedoucí oddělení kontroly a interního auditu
na základě výsledku auditu zpracovat opatření k odstranění nedostatků
Termín: 30. 09. 2017

5048/126
18

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
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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 23, 1+1, standard, č. b. 78
N. J., Horní 3
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 8
Ing. M. J., 29. dubna 15
Výškovická 151, 0+1, standard, č. b. 26
K. T., Klimkovická 55, O.-Poruba
V. Košaře 3, 0+1, standard, č. b. 3
N. Š., Lagnovská 636, Klimkovice
Rodimcevova 16, 1+1, standard, č. b. 10
K. R., Rodimcevova 16
Volgogradská 157A, 1+2, standard, č. b. 10
D. M., Průkopnická 5
Svornosti 37, 1+3, standard, č. b. 12
K. V., Zlepšovatelů 54
Volgogradská 121, 1+3, standard, č. b. 10
K. P., J. Kotase 33
Edisonova 25, 0+2, standard, č. b. 8
Z. S., Svojsíkova 19, O.-Poruba
Edisonova 15, 0+2, standard, č. b. 4
B. M., Zlepšovatelů 44
Jubilejní 62, 1+2, standard, č. b. 2
K. L., Letecká 23
Jubilejní 62, 1+2, standard, č. b. 3
P. D., V. Makovského 17, O.-Poruba
Jubilejní 65, 1+3, standard, č. b. 2
R. K., Ahepjukova 23, O.-Mor. Ostrava
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
Karpatská 20, 1+3, standard, č. b. 30
Bc. K. R., Středoškolská 8
V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 6
B. P., Dr. Šavrdy 15
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
F. Formana 47, 0+2, standard, č. b. 24
M. B., A. Poledníka 3
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
IV.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy
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N. Š. (trvale bytem Lagnovská 636, Klimkovice) Horymírova 125, č. b. 1
K. L., Letecká 23, č. b. 1
5049/126
19

Pronájem sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů vyčleněných pro účely sociálního bydlení v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní
ověření ve městě Ostrava“ na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy
V. Vlasákové 965/21, 1+2, standard, č. b. 16
G. M., Čujkovova 1741/40
V. Jiřikovského 168/29, 1+2, standard, č. b. 10
V. I., Horní 791/3
V. Jiřikovského 168/29, 1+3, standard, č. b. 6
V. J., Tylova 2829/49

5050/126
20

Přihláška k odběru tepla domu Velflíkova 376/4
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením ,,Přihlášky k odběru tepla" ke ,,Smlouvě o dodávce tepelné energie" č. 70495 ze dne 3. 9.
2004 mezi SMO, městským obvodem Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ
00845451 a společností Veolia Energie ČR, a.s., Ostrava, se sídlem 28. října 3337/7, 702 00 Moravská
Ostrava pro odběrná místa Edisonova 25/382, 23/381, 21/380, 19/379, 17/378, 15/377 a Velflíkova 376/4
dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu přihlášky.

5051/126
21

Revokace části usnesení rady městského obvodu č. 4857/119 ze dne 15.06.2017
Rada městského obvodu
revokuje
část svého usnesení č. 4857/119 ze dne 15.06.2017, kterým rozhodla o pronájmu bytu výběrovým řízením
za smluvní nájemné ve znění:
"Rodimcevova 20, 1+1, standard, č. b. 2
B. J., Čujkovova 1740/38"
dle důvodové zprávy

5052/126
22

Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem náhradního bytu, uzavření smlouvy o ubytování,
pronájem bytu, výpověď z nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
H. E., Břenkova 2974/7, č. b. 44
P. V., (trvale bytem Provaznická 1532/9), F. Formana 275/55, č. b. 13
D. M., Svornosti 2304/45, č. b. 7
P. D., (trvale bytem U Dvora 1207, Brušperk) a P. L., (trvale bytem U Dvora 1027, Brušperk), Volgogradská
2415/84, č. b. 8
II.
o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy
Edisonova 384/29, 1+2, standard, č. b. 3
Mgr. H. L., Edisonova 384/29
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
H. L., Edisonova 384/29, č. b. 1
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III.
o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
místnost
místnost
místnost
místnost

č.
č.
č.
č.

11
13
14
19

-

P. J., Čujkovova 38
Š. Y., Horní 3
P. K., Horní 3
H. I., Horní 3

IV.
1) o pronájmu bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Dr. Šavrdy 3029/19, 0+2, standard, č. b. 3
V. E., F. Formana 275/55
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
V. E., F. Formana 275/55, č. b. 20
V.
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. 19
V. I., Čujkovova 1719/31
Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b. 17
V. L., Čujkovova 1719/31
Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b. 6
T. V., Čujkovova 1719/31
VI.
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy
L. M., V. Vlasákové 968/6, č. b. 1
5053/126
23

Ukončení pronájmu nebytového prostoru výpovědí a zveřejnění záměru na pronájem prostoru
sloužícího podnikání v budově na ul. B. Četyny 19/978 v Ostravě-Bělském Lese
Rada městského obvodu
bere na vědomí
I. výpověď ze dne 09.06.2017 podanou nájemcem nebytového prostoru budovy č. p. 978, stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. 131, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dubina u
Ostravy, na ul. Bohumíra Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, o celkové výměře 51 m2, Dopravním
podnikem Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 61974757. Pronájem
bude ukončen v souladu s nájemní smlouvou č. 8/014/671/08, číslo smlouvy nájemce: DOD 20080141, ve
znění dodatků, ke dni 30.09.2017, dle důvodové zprávy
rozhodla
II. zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 978, stavba občanského vybavení, která
je součástí pozemku p. č. 131, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dubina u Ostravy, na ul. Bohumíra Četyny
978/19, Ostrava-Bělský Les, o celkové výměře 51 m2 s minimální výší nájemného 1.000 Kč/m2/rok, bez
určení účelu užívání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

5054/126
24

Vyčlenění sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“
Rada městského obvodu
schvaluje
výjimku ze „Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn“ a s účinností od 27.07.2017 na dobu určitou,
nejpozději však do konce realizace projektu, tj. do 30.09.2019:
I.
rozhodla
vyčlenit pro účely sociálního bydlení v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě
Ostrava“
1.) byt č. 56 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se ve 13. nadzemním podlaží,
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který je součástí pozemku parcelní číslo 73/39 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 450 m² v
katastrálním území Dubina u Ostravy, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 125, adresní
místo Václava Košaře 4
2.) byt č. 2 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží, který
je součástí pozemku parcelní číslo st. 1968 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m² v katastrálním
území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 1591, adresní místo
Abramovova 16
3.) byt č. 40 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 9. nadzemním podlaží, který
je součástí pozemku parcelní číslo 110/34 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 448 m² v katastrálním
území Dubina u Ostravy, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 248, adresní místo Milana
Fialy 1

II.
rozhodla
1.) o pronájmu bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení pro účely sociálního bydlení na dobu určitou nejdéle na 6 měsíců
2.) o výši měsíčního nájemného 50,02 Kč/m² započtené podlahové plochy bytů vyčleněných v bodu I. tohoto
usnesení pro účely sociálního bydlení
III.
rozhodla
o způsobu pronájmu bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení za podmínek schválených radou městského
obvodu dne 16.03.2017 pod č. unesení 4338/104
dle důvodové zprávy
5055/126
25

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 31.07.2017, dle důvodové zprávy
Vlasty Vlasákové 966/2, 1+2, standard, č. b. 4
K. N., Vlasty Vlasákové 966/2, Ostrava-Bělský Les
Vlasty Vlasákové 966/2, 1+3, standard, č. b. 9
L. H. a L. H., Vlasty Vlasákové 966/2, Ostrava- Bělský Les
Volgogradská 2373/157A, 1+2, standard, č. b. 5
J. S., Volgogradská 2373/157A, Ostrava-Zábřeh, zastoupená opatrovníkem pí Mgr. I. Š., bytem Milana Fialy
247/3, Ostrava-Dubina, na základě Listiny o jmenování opatrovníka ze dne 31.05.2017

II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.08.2017 na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Vlasty Vlasákové 966/2, 1+2, standard, č. b. 4
K. J., Vlasty Vlasákové 966/2, Ostrava-Bělský Les
Vlasty Vlasákové 966/2, 1+3, standard, č. b. 9
J. H., Vlasty Vlasákové 966/2, Ostrava-Bělský Les
Volgogradská 2373/157A, 1+2, standard, č. b. 5
P. S., Volgogradská 2373/157A, Ostrava-Zábřeh
5056/126
26

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Svornosti 2368/7, 1+2, standard, č. b. 11
M. J., Svornosti 2368/7, Ostrava-Zábřeh
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5057/126
27

Kontrola MMO 2017
Rada městského obvodu
projednala
Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce
2017
přijala
navržená opatření k odstranění zjištěných nedostatků předložená vedoucí oddělení kontroly a interního
auditu.

5058/126
28

Revokace usnesení
Rada městského obvodu
zrušuje
svá usnesení č. 4777/115, č. 4572/109, č. 4575/109, č. 4573/109, dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
zrušit
svá usnesení č. 0496/14, č. 0495/14, č. 0499/14 a č. 0498/14, dle důvodové zprávy

5059/126
29

Odpis pohledávek s příslušenstvím - V. H., I. H.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsaním pohledávek s příslušenstvím
za p. V. H. a za pí I. H., ve výši 9 559,30 Kč s kapitalizovaným příslušenstvím ve výši 205 460,50 Kč z titulu
dlužného nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu na ulici Šeříkova 3 v Ostravě-Výškovicích, a
ve výši 4 976,00 Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za p. V. H. a za pí I. H., ve výši 9 559,30 Kč s kapitalizovaným příslušenstvím ve výši 205 460,50 Kč z titulu
dlužného nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu na ulici Šeříkova 3 v Ostravě-Výškovicích, a
ve výši 4 976,00 Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

5060/126
30

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - J. H.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsaním pohledávek s příslušenstvím po zemřelé
pí J. H., ve výši 300,50 Kč s kapitalizovaným příslušenstvím ve výši 105 509,10 Kč z titulu dlužného
nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu č. 1, v domě č. or. 11, č. p. 1643 na ulici Smirnovova
v Ostravě-Zábřehu a ve výši 9 335,50 Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelé
pí J. H., ve výši 300,50 Kč s kapitalizovaným příslušenstvím ve výši 105 509,10 Kč z titulu dlužného
nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu č. 1, v domě č. or. 11, č. p. 1643 na ulici Smirnovova
v Ostravě-Zábřehu a ve výši 9 335,50 Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
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5061/126
31

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - J. Š.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsaním pohledávek s příslušenstvím po zemřelém
p. J. Š., ve výši 67 435,04 Kč s kapitalizovaným příslušenstvím ve výši 750 679,46 z titulu dlužného
nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu č. 13, v domě č. or. 37, č. p. 476 na ulici Hasičská v
Ostravě-Hrabůvce a ve výši 2 423,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém
p. J. Š., ve výši 67 435,04 Kč s kapitalizovaným příslušenstvím ve výši 750 679,46 z titulu dlužného
nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu č. 13, v domě č. or. 37, č. p. 476 na ulici Hasičská v
Ostravě-Hrabůvce a ve výši 2 423,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

5062/126
32

Společnost pro děti, rodinu a volný čas
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsaním pohledávky s příslušenstvím
za Společností pro děti, rodinu a volný čas, o. s. IČ: 68921454, ve výši 33 600,- Kč, z titulu škody
způsobené na majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvoková
organizace, a to tím, že Společnost pro děti, rodinu a volný čas, o. neuhradila škole fakturu č. 280 411,
vystavenou dne 22. 4. 2008, splatnou dne 22. 6. 2008, a ve výši 1 350,- Kč z titulu soudních nákladů, dle
důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu odepsat pohledávku s příslušenstvím
za Společností pro děti, rodinu a volný čas, o. s. IČ: 68921454, ve výši 33 600,- Kč, z titulu škody
způsobené na majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvoková
organizace, a to tím, že Společnost pro děti, rodinu a volný čas, o. neuhradila škole fakturu č. 280 411,
vystavenou dne 22. 4. 2008, splatnou dne 22. 6. 2008, a ve výši 1 350,- Kč z titulu soudních nákladů, dle
důvodové zprávy

5063/126
33

Žádost o prominutí pohledávky s příslušenstvím-V. H.
Rada městského obvodu
souhlasí
s prominutím pohledávky s příslušenstvím
za paní V. H., zastoupenou opatrovnicí paní M. T. ve výši 50 701,- Kč, vyčísleného příslušenství ve výši 875
647,20 Kč a soudních nákladů řízení ve výši 4 036,- Kč z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu č. 4 na ul. Letecká č.p. 357, č.or. 14 v Ostravě-Hrabůvce dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
prominout pohledávku s příslušenstvím
za paní V. H., zastoupenou opatrovnicí paní M. T. ve výši 50 701,- Kč, vyčísleného příslušenství ve výši 875
647,20 Kč a soudních nákladů řízení ve výši 4 036,- Kč z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu č. 4 na ul. Letecká č.p. 357, č.or. 14 v Ostravě-Hrabůvce dle důvodové zprávy,

5064/126
34

Žádost o splátkový kalendář - L. Č.
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením splátkového kalendáře
s pí L. Č., ve výši 9 936,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh spojených s užíváním bytu č. 17 v domě
č.p. 632 č.or. 186 na ul. Výškovická v Ostravě-Výškovicích, ve výši 19 232,- Kč z titulu bezdůvodného
obohacení za užívání předmětného bytu bez právního důvodu a ve výši 1 400,- Kč z titulu soudních nákladů,
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v tomto znění:
Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši 30 568,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve
výši 1 000,00 Kč, vždy k 25. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci srpnu 2017. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 31 měsíců, a to tak, že 30 měsíců bude splátka činit 1
000,00 Kč měsíčně, 31. měsíc bude poslední splátka ve výši 568,00 Kč, s tím, že dostane-li se dlužník do
prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným 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 žalobního návrhu k příslušnému soudu či exekučního návrhu k
soudnímu exekutorovi,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
uzavřít splátkový kalendář
s pí L. Č., ve výši 9 936,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh spojených s užíváním bytu č. 17 v domě
č.p. 632 č.or. 186 na ul. Výškovická v Ostravě-Výškovicích, ve výši 19 232,- Kč z titulu bezdůvodného
obohacení za užívání předmětného bytu bez právního důvodu a ve výši 1 400,- Kč z titulu soudních nákladů,
v tomto znění:
Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši 30 568,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve
výši 1 000,00 Kč, vždy k 25. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci srpnu 2017. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 31 měsíců, a to tak, že 30 měsíců bude splátka činit 1
000,00 Kč měsíčně, 31. měsíc bude poslední splátka ve výši 568,00 Kč, s tím, že dostane-li se dlužník do
prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným 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 žalobního návrhu k příslušnému soudu či exekučního návrhu k
soudnímu exekutorovi,
dle důvodové zprávy
5065/126
35

Žádost o splátkový kalendář - P. B.
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít splátkový kalendář
s p. P. B., ve výši 12 464,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh spojených s užíváním bytu č. 50 v domě
č.p. 1719 č.or. 31 na ul. Čujkovova v Ostravě-Zábřehu, ve výši 2 990,- Kč z titulu bezdůvodného obohacení
za užívání předmětného bytu bez právního důvodu a ve výši 1 400,- Kč z titulu soudních nákladů, v tomto
znění:
Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši 16 854,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve
výši 1 000,00 Kč, vždy k 25. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci srpnu 2017. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 17 měsíců, a to tak, že 16 měsíců bude splátka činit 1
000,00 Kč měsíčně, 17. měsíc bude poslední splátka ve výši 854,00 Kč, s tím, že dostane-li se dlužník do
prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným 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 žalobního návrhu k příslušnému soudu či exekučního návrhu k
soudnímu exekutorovi,
dle důvodové zprávy

5066/126
36

Žádost o splátkový kalendář - V. Š.
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením dohody o splátkách s paní V. Š., bytem Kotlářova 3197/10, 700 30, Ostrava-Zábřeh, k úhradě
dluhu ve výši 55 694,- Kč, který vznikl po rozhodnutí o úpadku, dle důvodové zprávy,
doporučuje
Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih
uzavřít dohodu o splátkách s paní v. Š., bytem Kotlářova 3197/10, 700 30, Ostrava-Zábřeh, k úhradě dluhu
ve výši 55 694,- Kč, který vznikl po rozhodnutí o úpadku, dle důvodové zprávy.

5067/126
37

Návrh na poskytnutí peněžitého daru
Rada městského obvodu
bere na vědomí
dopis spolku 1. kočičí útulek na Vysočině, Skrýšov 12, 588 13 Polná, ve kterém žádají o pomoc při úhradě
veterinárních faktur
rozhodla
neposkytnout peněžitý dar spolku 1. kočičí útulek na Vysočině, Skrýšov 2, 588 13 Polná
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5068/126
38

Žádost o poskytnutí finanční podpory
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost o poskytnutí finanční podpory, kterou zaslala příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou,
Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín
rozhodla
neposkytnout finanční podporu - peněžitý dar příspěvkové organizaci Domov pod Vinnou horou,
Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín.

5069/126
39

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 6. 2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k datu 30. 6. 2017
schvaluje
plán práce jednotlivých komisí rady na II. pololetí 2017

5070/126
40

Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih pod garáží v cizím vlastnictví ve znění přílohy tohoto materiálu s
Ing. Z. K., bytem Petřvaldská 643/70, Ostrava-Michálkovice z důvodu bezesmluvního užívání části pozemku
p.č.st. 2965/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, za období od 26. 10. 2015 do 9. 2. 2016
na částku ve výši 115 Kč.

5071/126
41

Nabytí podzemní stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu
a) nabýt podzemní stavbu umístěnou pod povrchem pozemku p.č. 1237/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, od společnosti KIMEX, s.r.o.“v likvidaci“, IČ: 00560936, se sídlem
Mitrovická 804, 739 21 Paskov, do vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu
Ostrava – Jih, za kupní cenu ve výši 200.000,- Kč a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu
b) uzavřít se společností KIMEX, s.r.o.“v likvidaci“, IČ: 00560936, se sídlem Mitrovická 804, 739 21 Paskov
Dohodu o ukončení Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 15/a/042/226/99/Opl., ve znění přílohy
tohoto materiálu

5072/126
42

Návrh na změnu územního plánu města Ostravy v lokalitě ul. U Výtopny
Rada městského obvodu
projednala
žádost společnosti SEKOS Morava, s.r.o., IČ: 25832654, se sídlem Vratimovská 716, Kunčice, 719 00
Ostrava, která je přílohou tohoto materiálu
nesouhlasí
s připojením se k návrhu na změnu Územního plánu města Ostravy v lokalitě ulice U Výtopny, dle důvodové
zprávy

5073/126
43

Poskytnutí slevy z nájemného
Rada městského obvodu
rozhodla
poskytnout nájemcům parkovacích stání v parkovacím objektu PO 41 na ul. Bedřicha Václavka, stavby bez
čp/če, garáž, který je součástí pozemku parc.č. 199, k.ú. Dubina u Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, kterým nebylo poskytnuto náhradní parkovací stání, za období od 20. 3. 2017 do 19. 6. 2017
slevu z nájemného z důvodu realizace díla „Nové parkovací plochy, prodloužení stávající nájezdové rampy,
nová bezbariérová rampa ul. B. Václavka, kat. ú. Dubina u Ostravy v 1. PP v souladu s § 2219 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a to formou vrácení části uhrazeného nájemného:
parkování osobního motorového vozidla: sleva ve výši 2.084 Kč
parkování motocyklu: sleva ve výši 1.208 Kč
ve znění přílohy tohoto materiálu
zmocňuje
vedoucí odboru majetkového k vrácení poměrné části nájemného nájemcům v souladu s tímto usnesením
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5074/126
44

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek parc.č. 832 zahrada (ZPF) o výměře 90 m2 v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, do podílového spoluvlastnictví H. M., bytem Krmelínská 434/170, 724 00 Ostrava - Nová Bělá
(podíl 1/2) a N. V., bytem č.p. 363, 742 65 Rybí (podíl 1/2), za kupní cenu ve výši 30.500 Kč + základní
sazba DPH, za podmínky, že kupující uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000 Kč a
správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu

5075/126
45

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.
Šponarova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby dvou řad zavěšených lodžií o rozměrech 2 x (3,74 m x 1,55 m) pod názvem „Přístavba
bytového domu Šponarova 14 na pozemku p.č.st. 700 v k.ú. Hrabůvka“ nad povrchem částí pozemku p.p.č.
243/19 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Šponarova
a
rozhodla
uzavřít se Společenstvím vlastníků Šponarova 14, IČ: 285 90 597, se sídlem Šponarova 613/14, Hrabůvka,
700 30 Ostrava, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5076/126
46

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Bogorodského
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. 1699, který je součástí pozemku st.p.č. 2038 zastavěná plocha a nádvoří,
umísťovaných nad povrchem dotčeného pozemku p.p.č. 654/35 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Bogorodského, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
uzavřít s Bytovým družstvem Bogorodského 10, IČ 26809010, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Bogorodského
1699/10, PSČ 70030, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5077/126
47

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Bolotova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby dvou řad zavěšených předsazených lodžií o výměře 2 x 1,555 m x 3,74 m k bytovému
domu č.p. 1775, který je součástí pozemku st.p.č. 2146 zastavěná plocha a nádvoří, umísťovaných nad
povrchem dotčeného pozemku p.p.č. 654/53 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla
uzavřít s Bytovým družstvem Bolotova 13, IČ 27776832, se sídlem Bolotova 1775/13, Zábřeh, 700 30
Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5078/126
48

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Prošinova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby instalace dvou řad zavěšených předsazených lodžií o výměře 2 x 1,5 m x 3,74 m k
bytovému domu č.p. 1598, který stojí na pozemku st.p.č. 1953, umísťovaných nad povrchem částí pozemku
p.p.č. 654/10 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Prošinova, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla
uzavřít se Společenstvím vlastníků Prošinova 1598/9, IČ 28573285, se sídlem Prošinova 1598/9, Zábřeh,
700 30 Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5079/126
49

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka
Rada městského obvodu
souhlasí
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se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní kabelové přípojky NN v délce cca 32 bm včetně
umístění přípojkové skříně v rámci stavby pod názvem „Ostrava, 468/5, SMO, NNk“, pod povrchem části
pozemku p.p.č. 463/6 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 463/6 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění podzemní kabelové přípojky NN v délce cca 32 bm včetně umístění
přípojkové skříně v rámci stavby pod názvem „Ostrava, 468/5, SMO, NNk“, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za
úhradu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemní kabelové přípojky NN a za úhradu
1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění přípojkové 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 včetně přípojkové
skříně, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
rozhodla
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.7.2019 uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto
materiálu
5080/126
50

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Stadická
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby veřejné telekomunikační optické sítě včetně umístění 1 ks skříně
optického rozvaděče v rámci stavby pod názvem „11010-063625 RVDSL1619_M_T_OSDU110_OK“, v délce
cca 30 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění veřejné telekomunikační optické sítě v délce cca 30 bm včetně umístění 1
ks skříně optického rozvaděče v rámci stavby pod názvem „11010-063625 RVDSL1619_M_T_OSDU110_OK“,
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za úhradu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm veřejné
telekomunikační optické sítě a za úhradu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks skříně optického
rozvaděče
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, užívání a provozování veřejné telekomunikační optické sítě včetně skříně
optického rozvaděče, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.7.2019 uzavřít se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění
přílohy tohoto materiálu

5081/126
51

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova
Rada městského obvodu
souhlasí
a) se vstupem, realizací a umístěním plynovodní přípojky o předpokládané délce cca 4,5 bm, vodovodní
přípojky o předpokládané délce cca 9,55 bm a přípojky splaškové kanalizace o předpokládané délce cca 6,2
bm v rámci stavby pod názvem „Novostavba bytového domu na ul. Věšínova na parc. č. 154/14, 6450,
6614, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ pod povrchem části pozemku p.p.č. 154/7 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih
b) s umístěním stavby sjezdu o výměře 27 m2 na části pozemku p.p.č. 154/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova a stavby vstupu o výměře 1,5 m2 na části pozemku
p.p.č. 154/61 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Mařákova, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 154/7 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění plynovodní přípojky o předpokládané délce
cca 4,5 bm, vodovodní přípojky o předpokládané délce cca 9,55 bm a přípojky splaškové kanalizace o
předpokládané délce cca 6,2 bm v rámci stavby pod názvem „Novostavba bytového domu na ul. Věšínova
na parc. č. 154/14, 6450, 6614, k.ú. Zábřeh nad Odrou“, ve prospěch oprávněné nemovité věci – pozemku,
na kterém bude realizovaná stavba „Novostavba bytového domu na ul. Věšínova na parc. č. 154/14, 6450,
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6614, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ na pozemcích p.p.č. 154/14 zahrada, st.p.č. 6450 zastavěná plocha a nádvoří
a st.p.č. 6614 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, které jsou ve spoluvlastnictví manželů
Dalibora a Ivany Gříškových, bytem Horní 84, 700 30, Ostrava – Hrabůvka, za úplatu 500,- Kč + zákonná
sazba DPH za každý i započatý bm plynovodní, vodovodní a splaškové kanalizační přípojky
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování plynovodní, vodovodní a splaškové kanalizační přípojky v
části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.7.2019 uzavřít s manželi Daliborem a Ivanou
Gříškovými, bytem Horní 84, 700 30, Ostrava – Hrabůvka, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
5082/126
52

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
částech pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Škody x Fr. Formana
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby vedení veřejné telekomunikační sítě pod názvem stavby
„RVDSL1721_M_T_OSDU24-OSDU1HR_OK“ v předpokládané délce 425 bm na částech pozemků parc.č.
71/78 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 71/85 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 110/2 ostatní plocha,
jiná plocha, parc.č. 110/3 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 110/27 ostatní plocha, ostatní komunikace, v
k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 71/78 ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc.č. 71/85 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 110/2 ostatní plocha, jiná plocha,
parc.č. 110/3 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 110/27 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Dubina u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
umístění stavby vedení veřejné telekomunikační sítě pod názvem stavby „RVDSL1721_M_T_OSDU24OSDU1HR_OK“ v předpokládané délce 425 bm, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za úplatu 500 Kč/bm
+ zákonná sazba DPH za každý i započatý bm stavby vedení veřejné telekomunikační sítě
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování vedení veřejné telekomunikační sítě v částech dotčených
pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však 30.6.2019 uzavřít s vlastníkem vedení veřejné
telekomunikační sítě - společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5083/126
53

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
částech pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV pod názvem stavby
„Ostrava - Výškovice, Vinárková NNk“ v předpokládané délce 40 bm na části pozemku parc.č. 887/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace, 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. 887/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace, 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 pod názvem stavby „Ostrava - Výškovice, Vinárková NNk“ v předpokládané délce 40 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
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 na části
dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však 31.7.2019 uzavřít s vlastníkem stavby podzemní kabelové
přípojky NN 0,4 KV - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly,
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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
5084/126
54

Stanovisko k bezúplatnému převodu nemovité věci - části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ul. Koncová
Rada městského obvodu
vydává
nesouhlasné stanovisko k záměru města darovat nemovitou věc - část pozemku parc.č. 317/15 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 24 m2 (3m x 8 m) v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, I. W., bytem Drůbeží 187/25, 700
30 Ostrava - Výškovice

5085/126
55

Stanovisko k prodeji nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u Ostravy, v blízkosti řeky Odry
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat níže uvedené
pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih:
-

pozemek
pozemek
pozemek
pozemek

parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.

868/15
869/17
869/18
869/19

ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 556 m2
orná půda (ZPF) o celkové výměře 1186 m2
orná půda (ZPF) o celkové výměře 1120 m2
orná půda (ZPF) o celkové výměře 360 m2

a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru neprodat uvedené pozemky
a
vydává
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat níže uvedené pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih:
-

pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek

parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.

868/1 ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře
868/7 ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře
868/8 ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře
868/9 ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře
869/1 orná půda (ZPF) o celkové výměře 657 m2
869/7 orná půda (ZPF) o celkové výměře 742 m2
869/10 orná půda (ZPF) o celkové výměře 2669 m2
869/21 orná půda (ZPF) o celkové výměře 911 m2
870/1 orná půda (ZPF) o celkové výměře 4566 m2

213 m2
22 m2
744 m2
1270 m2

z vlastnictví statutárního města Ostravy do vlastnictví A. K., bytem Na Příčnici 398/47, 739 32 Vratimov
5086/126
56

Stanovisko k výkupu a následnému svěření nemovitých věcí, Návrh nabytí a svěření nemovitých
věcí, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní
Rada městského obvodu
vydává
1. souhlasné stanovisko k výkupu níže uvedených nemovitých věcí - pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Horní, od J. D., bytem Na Předělu 766/1, 724 00 Ostrava - Stará Bělá (id.1/2) a M. M., bytem Na Předělu
813/3, 724 00 Ostrava - Stará Bělá (id.1/2) do vlastnictví statutárního města Ostravy:
-

parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.

100/75 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1541 m2
100/76 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1239 m2
100/83 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 791 m2
100/84 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 490 m2
100/98 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 616 m2
100/99 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 165 m2
100/106 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1440 m2
100/107 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 38 m2
100/125 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 678 m2
120/3 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 5220 m2

a žádá o svěření pozemků:
- parc.č. 100/125 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 678 m2
- parc.č. 120/3 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 5220 m2
v k.ú. Dubina u Ostravy do správy městskému obvodu Ostrava-Jih
2. žádá Zastupitelstvo města Ostravy o nabytí nemovitých věcí - níže uvedených pozemků v k.ú. Dubina u
Ostravy pod parkovacími stáními u komunikace na ul. Horní, od J. D., bytem Na Předělu 766/1, 724 00
Ostrava - Stará Bělá (id.1/2) a M. M., bytem Na Předělu 813/3, 724 00 Ostrava - Stará Bělá (id.1/2) do
vlastnictví statutárního města Ostravy:
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-

parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.

100/33
100/34
100/35
100/36
100/37
100/38
100/39
100/40
100/41
100/42

ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní

plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,

ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní

komunikace
komunikace
komunikace
komunikace
komunikace
komunikace
komunikace
komunikace
komunikace
komunikace

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

celkové
celkové
celkové
celkové
celkové
celkové
celkové
celkové
celkové
celkové

výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře

9 m2
9 m2
9 m2
11 m2
12 m2
9 m2
9 m2
9 m2
9 m2
9 m2

a
žádá o jejich svěření do správy městského obvodu
3. žádá o svěření navazujících pozemků pod parkovacími stáními u komunikace na ul. Horní v k.ú. Dubina u
Ostravy:
- pozemek parc.č. 100/23 ostatní
- pozemek parc.č. 100/24 ostatní
- pozemek parc.č. 100/25 ostatní
- pozemek parc.č. 100/26 ostatní
- pozemek parc.č. 100/27 ostatní
- pozemek parc.č. 100/28 ostatní
- pozemek parc.č. 100/29 ostatní
- pozemek parc.č. 100/30 ostatní
- pozemek parc.č. 100/31 ostatní
- pozemek parc.č. 100/32 ostatní
do správy městského obvodu
5087/126
57

plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,

ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní

komunikace
komunikace
komunikace
komunikace
komunikace
komunikace
komunikace
komunikace
komunikace
komunikace

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

celkové
celkové
celkové
celkové
celkové
celkové
celkové
celkové
celkové
celkové

výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře

13
13
13
16
16
13
13
13
13
13

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Stanovisko k záměru prodeje pozemků včetně staveb v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská a
Pavlovova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat nemovité věci, a to
a) pozemek st.p.č. 3487/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 502 m2, jehož součástí je jiná stavba bez
čp/če v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Plzeňská, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih
b) pozemek st.p.č. 3485 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1276 m2, jehož součástí je jiná stavba č.p.
2625 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Pavlovova 31, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih
za účelem vybudování a provozování sportovního zařízení a s podmínkou zřízení věcného práva předkupního
k předmětným nemovitým věcem
a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedené nemovité věci

5088/126
58

Ukončení smlouvy o nájmu částí pozemků a záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě
"Pavlovova - Rudná", k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/1709/08/Ulr ze dne 20. 11. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze
dne 29. 8. 2013 na nájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 - ostatní
plocha, dráha o celkové výměře 120 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, užívaných jako zahrádka, dohodou ke dni 31. 7. 2017
a uzavřít s panem O. H., bytem Volgogradská 157A, Ostrava - Zábřeh Dohodu o ukončení nájmu ve znění
přílohy tohoto materiálu
a rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m² a p.p.č.
644/2 - ostatní plocha, dráha výměře 90 m², tj. o celkové výměře 120 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za
účelem užívání zahrádky č. 12 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

5089/126
59

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku, dohody o užívání sportovního areálu a pronájem pozemků
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Plzeňská
Rada městského obvodu
revokuje
bod a) a bod b) usnesení 4870/119 ze dne 15.6.2017 a
rozhodla
a) ukončit Smlouvu o nájmu pozemku č. R 006/09-DU ze dne 1.4.2009, ve znění dodatků, uzavřenou za
účelem provozování volnočasových aktivit dětí a mládeže na části pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha jiná
plocha o výměře 1134 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, uzavřenou s Ing. Alešem Beránkem, IČ: 12468959, se
sídlem Politických vězňů 1303/7, 700 30, Ostrava - Zábřeh dohodou ke dni 31.7.2017 a uzavřít dohodu o
ukončení nájmu nemovitosti ve znění přílohy tohoto materiálu
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b) ukončit Dohodu o užívání sportovního areálu č. č. 44/014/1168/08 ze dne 29.1.2009, ve znění dodatku,
uzavřenou ke sportovním účelům na části pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha jiná plocha o výměře
11.000 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, uzavřenou s TJ SOKOL HRABŮVKA, z.s., IČ: 13644637, se sídlem
Adamusova 1500/4, Hrabůvka, 700 30 Ostrava dohodou ke dni 31.7.2017 a uzavřít dohodu o ukončení
užívání sportovního areálu ve znění přílohy tohoto materiálu
c) pronajmout část pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40.139 m2 a pozemky
p.p.č. 613/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.149 m2 a p.p.č. 613/35 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 1.012 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Plzeňská, ve vlastnictví statutárního města
Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, Dynamu Kroměříž, z.s., IČ: 69744092, se sídlem
Tovačovského 318/18, 767 01 Kroměříž, za účelem výstavby dočasných staveb - dvě fotbalová hřiště s
umělým povrchem, jedno fotbalové hřiště s přírodní trávou, tréninková loučka a hřiště pro tenis, s ročním
nájemným ve výši 50.000 Kč na dobu určitou 30 let a uzavřít nájemní smlouvu, ve znění přílohy tohoto
materiálu
5090/126
60

Výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ul. Mozartova"
Rada městského obvodu
rozhodla
vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/886/01/Bie, ze dne 6. 11. 2001, ve znění dodatku č. 1
ze dne 26. 6. 2013, uzavřenou s panem Jaroslavem Poledníkem a panem Vladimírem Jakešem, oba bytem
Mozartova 2052/10, Ostrava - Zábřeh, na nájem pozemku p.p.č. 566/215 - zahrada o výměře 664 m², v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava Jih, užívaného jako zahrádka v lokalitě "ul. Mozartova"
zmocňuje
starostu městského obvodu k podpisu Výpovědí z nájmu ve znění přílohy tohoto materiálu

5091/126
61

Výpůjčka části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova
Rada městského obvodu
rozhodla
vypůjčit část pozemku p.p.č. 411/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 210 m² v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih, spolku Český svaz Wa-te
jitsu do a bojových umění z.s., IČ: 661 80 929, se sídlem Lidická 114/9, Vítkovice, 703 00 Ostrava, za
účelem užívání jako pozemku ke sportovnímu zařízení provozovanému v prostorách budovy č.p. 1639,
objektu občanské vybavenosti, který je součástí pozemku st.p.č. 1466/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Hrabůvka na ulici Tlapákova 17A (zajištění parkování a sportovních aktivit) na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít Smlouvu o výpůjčce pozemku, ve znění přílohy tohoto materiálu

5092/126
62

Výpůjčka pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká
Rada městského obvodu
rozhodla
o výpůjčce části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Hulvácká, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih, a to
část pozemku p.p.č. 439/43 zahrada o výměře 264 m2
části pozemku p.p.č. 439/2 zahrada o výměře 877 m2 a 513 m2
části pozemku st.p.č. 424/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 369 m2 a 1.421 m2 (bez stavby)
Střední odborné škole umělecké a gymnáziu, s.r.o., IČ: 25378660, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Hulvácká
384/1, PSČ 70030 Ostrava, za účelem užívání jako oploceného školního areálu na dobu určitou do 30.6.2031
a uzavřít smlouvu o výpůjčce, ve znění přílohy tohoto materiálu

5093/126
63

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kischova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemků, a to pro parkovací stání P1 část pozemku p.p.č. 1237/5 - ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 12,5 m² a pro parkovací stání č. P2 část pozemku p.p.č. 1237/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11,15 m² a část pozemku p.p.č. 1237/6 - ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 2,10 m², výměra obou parkovacích stání je 27 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "ul. Kischova", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava Jih, za účelem užívání částí pozemků pod stavbou dvou parkovacích stání na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou.

5094/126
64

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků – restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 434/5 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 20,5 m² v
k.ú. Hrabůvka, ulice Aviatiků, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou
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5095/126
65

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 950/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění a užívání sjezdu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

5096/126
66

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 575 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem rozšíření stávajícího vjezdu o parkovací stání

5097/126
67

Záměr na pronájem nebo výpůjčku částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 22 m2 v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem umístění dřevěného altánu o rozměrech 4 m x 4 m a kotce pro psa o rozměrech 2
m x 3 m, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 45 Kč/m2/rok

5098/126
68

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout parkovací stání č. 15 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku 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

5099/126
69

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Staňkova 11
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronájmu podílů o celkové velikosti 80508/80508 na pozemku parc. č. 719 - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 239 m² 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
jednotky
216/1
216/2
216/3
216/4
216/5
216/6
216/7
216/8
216/9
216/10
216/11
216/12
216/13
216/14

velikost
podílu
7197/80508
3681/80508
7197/80508
7197/80508
3681/80508
7197/80508
7197/80508
3681/80508
7197/80508
7197/80508
3681/80508
7197/80508
4104/80508
4104/80508

rozsah
v m2
21,37
10,93
21,37
21,37
10,93
21,37
21,37
10,93
21,37
21,37
10,93
21,37
12,18
12,18

za účelem užívání pozemků pod bytovým domem na ul. Staňkova č.p. 216/č.or. 11 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou.
5100/126
70

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Staňkova 13
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronájmu podílů o celkové velikosti 77866/77866 na pozemku parc. č. 720 - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 233 m² v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů příslušejících k
jednotkám:
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číslo
jednotky
217/1
217/2
217/3
217/4
217/5
217/6
217/7
217/8
217/9
217/10

velikost
podílu
8699/77866
8699/77866
8699/77866
8699/77866
8699/77866
8699/77866
8699/77866
8699/77866
4137/77866
4137/77866

rozsah
v m2
26,03
26,03
26,03
26,03
26,03
26,03
26,03
26,03
12,38
12,38

za účelem užívání pozemků pod bytovým domem na ul. Staňkova č.p. 217/č.or. 13 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou.
5101/126
71

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Staňkova 15
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronájmu podílů o celkové velikosti 77866/77866 na pozemku parc. č. 721 - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 233 m² 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
jednotky
218/1
218/2
218/3
218/4
218/5
218/6
218/7
218/8
218/9
218/10

velikost
podílu
8699/77866
8699/77866
8699/77866
8699/77866
8699/77866
8699/77866
8699/77866
8699/77866
4137/77866
4137/77866

rozsah
v m2
26,03
26,03
26,03
26,03
26,03
26,03
26,03
26,03
12,38
12,38

za účelem užívání pozemků pod bytovým domem na ul. Staňkova č.p. 218/č.or. 15 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou.
5102/126
72

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Staňkova 16
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronájmu podílů o celkové velikosti 80508/80508 na pozemku parc. č. 756 - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 234 m² 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
jednotky
232/1
232/2
232/3
232/4
232/5
232/6
232/7
232/8
232/9
232/10
232/11
232/12
232/13
232/14

velikost
podílu
7197/80508
3681/80508
7197/80508
7197/80508
3681/80508
7197/80508
7197/80508
3681/80508
7197/80508
7197/80508
3681/80508
7197/80508
4104/80508
4104/80508

rozsah
v m2
20,92
10,70
20,92
20,92
10,70
20,92
20,92
10,70
20,92
20,92
10,70
20,92
11,93
11,93

za účelem užívání pozemků pod bytovým domem na ul. Staňkova č.p. 232/č.or. 16 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou.
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5103/126
73

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Staňkova 19
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronájmu podílů o celkové velikosti 77866/77866 na pozemku parc. č. 750 - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 231 m² 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
jednotky
220/1
220/2
220/3
220/4
220/5
220/6
220/7
220/8
220/9
220/10

velikost
podílu
8699/77866
8699/77866
8699/77866
8699/77866
8699/77866
8699/77866
8699/77866
8699/77866
4137/77866
4137/77866

rozsah
v m2
25,81
25,81
25,81
25,81
25,81
25,81
25,81
25,81
12,27
12,27

za účelem užívání pozemků pod bytovým domem na ul. Staňkova č.p. 220/č.or. 19 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou.
5104/126
74

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Staňkova 27
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronájmu podílů o celkové velikosti 80508/80508 na pozemku parc. č. 746 - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 237 m² 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
jednotky
224/1
224/2
224/3
224/4
224/5
224/6
224/7
224/8
224/9
224/10
224/11
224/12
224/13
224/14

velikost
podílu
7197/80508
3681/80508
7197/80508
7197/80508
3681/80508
7197/80508
7197/80508
3681/80508
7197/80508
7197/80508
3681/80508
7197/80508
4104/80508
4104/80508

rozsah
v m2
21,19
10,84
21,19
21,19
10,84
21,19
21,19
10,84
21,19
21,19
10,84
21,19
12,08
12,08

za účelem užívání pozemků pod bytovým domem na ul. Staňkova č.p. 224/č.or. 27 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou.
5105/126
75

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Šeříková
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronájmu podílů o celkové velikosti 220834/220834 na pozemku parc. č. 793/155 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 524 m² 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
jednotky
624/1
624/2
624/3
624/4
624/5
624/6

velikost
podílu
9008/220834
7703/220834
6981/220834
4013/220834
7703/220834
6981/220834

rozsah
v m2
21,37
18,28
16,56
9,52
18,28
16,56
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624/7
624/8
624/9
624/10
624/11
624/12
624/13
624/14
624/15
624/16
624/17
625/1
625/2
625/3
625/4
625/5
625/6
625/7
625/8
625/9
625/10
625/11
625/12
625/13
625/14
625/15
625/16
625/17

4013/220834
7703/220834
6981/220834
4013/220834
7703/220834
6981/220834
4013/220834
7703/220834
6981/220834
4013/220834
7703/220834
7729/220834
9034/220834
7729/220834
4039/220834
7007/220834
7729/220834
4039/220834
7007/220834
7729/220834
4039/220834
7007/220834
7729/220834
4039/220834
7007/220834
7729/220834
4039/220834
7007/220834

9,52
18,28
16,56
9,52
18,28
16,56
9,52
18,28
16,56
9,52
18,28
18,34
21,44
18,34
9,58
16,63
18,34
9,58
16,63
18,34
9,58
16,63
18,34
9,58
16,63
18,34
9,58
16,63

za účelem užívání pozemků pod bytovým domem na ul. Šeříková č.p. 624, 625/č.or. 34, 36 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
5106/126
76

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Výškovická
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronájmu podílů o celkové velikosti 409072/409072 na pozemku parc. č. 740/30 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 473 m² 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
jednotky
445/1
445/2
445/3
445/4
445/5
445/6
445/7
445/8
445/9
445/10
445/11
445/12
445/13
445/14
445/15
445/16
445/17
445/18
445/19
445/20
445/21
445/22
445/23
445/24
445/25
445/26
445/27
445/28
445/29
445/30
445/31
445/32
445/33
445/34

velikost
podílu
5971/409072
6058/409072
6058/409072
5971/409072
6526/409072
6526/409072
2691/409072
2691/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
2691/409072
2691/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
2691/409072
2691/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
2691/409072
2691/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
2691/409072
2691/409072
6526/409072
6526/409072

rozsah
v m2
6,90
7,00
7,00
6,90
7,55
7,55
3,11
3,11
7,55
7,55
7,55
7,55
3,11
3,11
7,55
7,55
7,55
7,55
3,11
3,11
7,55
7,55
7,55
7,55
3,11
3,11
7,55
7,55
7,55
7,55
3,11
3,11
7,55
7,55
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445/35
445/36
445/37
445/38
445/39
445/40
445/41
445/42
445/43
445/44
445/45
445/46
445/47
445/48
445/49
445/50
445/51
445/52
445/53
445/54
445/55
445/56
445/57
445/58
445/59
445/60
445/61
445/62
445/63
445/64
445/65
445/66
445/67
445/68
445/69
445/70
445/71
445/72
445/73
445/74
445/75
445/76
445/77
445/78
445/700

6526/409072
6526/409072
2691/409072
2691/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
2691/409072
2691/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
2691/409072
2691/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
2691/409072
2691/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
2691/409072
2691/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
2691/409072
2691/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
6526/409072
2691/409072
2691/409072
6526/409072
6526/409072
2691/409072
2691/409072
1800/409072

7,55
7,55
3,11
3,11
7,55
7,55
7,55
7,55
3,11
3,11
7,55
7,55
7,55
7,55
3,11
3,11
7,55
7,55
7,55
7,55
3,11
3,11
7,55
7,55
7,55
7,55
3,11
3,11
7,55
7,55
7,55
7,55
3,11
3,11
7,55
7,55
7,55
7,55
3,11
3,11
7,55
7,55
3,11
3,11
2,08

za účelem užívání pozemků pod bytovým domem na ul. Výškovická č.p. 445/č.or. 149 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou.
5107/126
77

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29.
dubna
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronájmu podílů o celkové velikosti 195551/195551 na pozemku parc. č. 740/13 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 239 m² 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
jednotky
252/1
252/2
252/3
252/4
252/5
252/6
252/7
252/8
252/9
252/10
252/11
252/12
252/13
252/14
252/15
252/16
252/17

velikost
podílu
3642/195551
3642/195551
8155/195551
3116/195551
8096/195551
7937/195551
3116/195551
7896/195551
7937/195551
3116/195551
7896/195551
7937/195551
3116/195551
7896/195551
7937/195551
3116/195551
7896/195551

rozsah
v m2
4,45
4,45
9,97
3,81
9,89
9,70
3,81
9,65
9,70
3,81
9,65
9,70
3,81
9,65
9,70
3,81
9,65
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252/18
252/19
252/20
252/21
252/22
252/23
252/24
252/25
252/26
252/27
252/28
252/29
252/30
252/31
252/32

7937/195551
3116/195551
7896/195551
7937/195551
3116/195551
7896/195551
7937/195551
3116/195551
7896/195551
7937/195551
3116/195551
7896/195551
7096/195551
3116/195551
7096/195551

9,70
3,81
9,65
9,70
3,81
9,65
9,70
3,81
9,65
9,70
3,81
9,65
8,67
3,81
8,67

za účelem užívání pozemků pod bytovým domem na ul. 29. dubna č.p. 252/č.or. 19 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou.
5108/126
78

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. 1988/6, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
2. pozemek p.č.st. 6187, zast. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
3. pozemek p.č.st. 2333, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4. pozemek p.č.st. 2341, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
5. pozemek p.č.st. 3647, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
6. pozemek p.č.st. 3765, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
7. část pozemku p.č.st. 2966/1, zast. pl. o výměře 9,25 m2 (celková výměra 230 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/38630 příslušejícího k jednotce 11/370 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
8. část pozemku p.č.st. 2971/1, zast. pl. o výměře 10,08 m2 (celková výměra 243 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1616/38975 příslušejícího k jednotce 6/244 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
9. ½ pozemku p.č.st. 2982/2, zast. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

5109/126
79

Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemek parc.č. 715/90 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 52 m2 v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání předzahrádky řadového rodinného domu sloužící jako přístup a příjezd, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

5110/126
80

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje pozemku parc.č. 317/5 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 78 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih

5111/126
81

Zřízení věcného břemene - služebnosti, OC LUNA s.r.o.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků p.p.č. 654/80 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 654/232 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/233 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 1237/30 - ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 1237/31 - ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
uložení přípojky dešťové a splaškové kanalizace včetně lapáku tuků, vodovodní přípojky a přípojky NN k
informačnímu pylonu v celkové délce 265,4 běžných metrů ve prospěch jednotky č. 2444/4 - jiný nebytový
prostor, vymezené v budově č.p. 2444 - občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č. st. 3452 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, k níž náleží podíl na společných částech nemovitosti o
velikosti 8150/14962, která je ve vlastnictví společnosti OC LUNA s.r.o., IČ: 01688880, se sídlem Palackého
třída 916/158, Královo Pole, 612 00 Brno, za celkovou úplatu ve výši 156 270 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je právo, spočívající v
povinnosti povinného trpět umístění, provozování a udržování přípojky deštové a splaškové kanalizace v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 3381-28a/2017, vodovodní přípojky v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 3381-28b/2017 a přípojky NN v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č.
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3381-28c/2017.
rozhodla
uzavřít se společností OC LUNA s.r.o., IČ: 01688880, se sídlem Palackého třída 916/158, Královo Pole, 612
00 Brno, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu.
5112/126
82

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, GasNet, s.r.o.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemku p.p.č. 243/8 ostatní plocha, zeleň, v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem
uložení plynárenského zařízení, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ:27295567, se sídlem Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za celkovou úplatu 1.920 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování plynárenského zařízení, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 1446-255/2016.
rozhodla
uzavřít se společností GasNet, s.r.o., IČ:27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

5113/126
83

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, PODA a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 331/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 332
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 338/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 340/35 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 348/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 354/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 354/14 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 379/1 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 379/6 ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Hrabůvka,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení
veřejné sítě elektronických komunikací, ve prospěch společnosti PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28.
října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu 245.821 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování veřejné sítě elektronických komunikací, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickými plány č. 1159-627/2010-a, č.1159-627/2010-b, č. 1190-526/2011 a č. 1388-565/2015
rozhodla
uzavřít se společností PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

5114/126
84

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, RR Cardio s.r.o.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku parc.č. 793/249 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih
ve prospěch nebytové jednotky č. 603/14 garáž vymezené v budově č.p. 603,604,605 na pozemku parc.č.
793/120 zastavěná plocha a nádvoří spolu s podílem na společných částech domu ve výši 2382/260480, v
k.ú. Výškovice u Ostravy ve vlastnictví RR Cardio s.r.o., IČ: 27787621, se sídlem Letní 1125/7,721 00
Ostrava - Svinov, za celkovou úplatu 9.000 Kč + 1.890 Kč 21 % DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu časově neomezenou a "in rem", tj. ve prospěch každého vlastníka
oprávněné nemovité věci. Obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět užívání části pozemku
parc.č. 793/249 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, pro přístup a příjezd k
oprávněné nemovité věci, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1106-70/2017 ze dne 13.4.2017.
rozhodla
uzavřít s RR Cardio s.r.o., IČ:27787621, se sídlem Letní 1125/7, 721 00 Ostrava - Svinov smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

5115/126
85

Zřízení věcného břemene – služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, D. H.
Rada městského obvodu
rozhodla
nezřídit věcné břemeno – služebnosti k části pozemku p.č.st. 2980/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, ve
prospěch jednotky č. 4/69 - garáž vymezené v budově č.e. 4 stojící na pozemku p.č.st. 2980/1 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, která je ve vlastnictví D. H., bytem Pavlovova 1584/55, OstravaZábřeh za účelem užívání zastavěného pozemku v rozsahu odpovídajícímu velikosti spoluvlastnického podílu
na společných částech domu o celkové velikosti 1554/38594, tzn. 9,87 m2, za úhradu ve výši 45 Kč/m2/rok
+ zákonná sazba DPH splatnou od 1. 10. 2017 a neuzavřít s D. H., bytem Pavlovova 1584/55, OstravaZábřeh smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu.
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5116/126
86

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (1)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků p.p.č. 241/4 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 270/2 - ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 270/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace v
k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem uložení horkovodní přípojky v celkové délce 260 běžných metrů ve prospěch společnosti Veolia
Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou
úplatu ve výši 83 500 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a užívání horkovodní přípojky, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem
č. 1452-111/2017.
rozhodla
uzavřít se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu.

5117/126
87

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (2)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků p.č. st. 5/1 - zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště, p.č. st. 6/6 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, p.č. st. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště, p.p.č. 176/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 178/2 - ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 187/2 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 187/3 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 195/2 - ostatní
plocha, jiná plocha, p.p.č. 197/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 198/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 246/2 - ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 797/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 797/2 - ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 797/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem uložení
horkovodní přípojky v celkové délce 319 běžných metrů ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČ:
45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu ve výši 95
700 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a užívání horkovodní přípojky, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem
č. 1454-58/2017.
rozhodla
uzavřít se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu.

5118/126
88

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (3)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků p.p.č. 234/10 - ostatní plocha, ostatní
komunikace (vzniklý z původní parcely EN 234/10), p.p.č. 243/10 - ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/11 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 243/13 - ostatní plocha,
zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih,
za účelem uložení horkovodní přípojky v celkové délce 218,57 běžných metrů ve prospěch společnosti Veolia
Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou
úplatu ve výši 65 571 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a užívání horkovodní přípojky, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem
č. 902-7/2003.
rozhodla
uzavřít se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu.

5119/126
89P

Dohoda o ukončení smluvního vztahu na zpracování projektové
"Parkoviště Krasnoarmejců p. č. 654/40, k. ú. Zábřeh nad Odrou"

dokumentace

na

akci

Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dohody o ukončení smlouvního vztahu, kterou se ukončují práce na zpracování projektové
dokumentace dle smlouvy o dílo agendové č. S/0521/2017/INV ze dne 15. 5. 2017 na akci s názvem: - dílčí
část č. 2 - "Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/40, k. ú. Zábřeh nad Odrou" se
zhotovitelem IVITAS, a.s., IČO: 25357255 a úhradě ceny části provedeného díla ve výši 36.542,00 Kč vč.
DPH.
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ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dohody o ukončení smluvního vztahu dle smlouvy o dílo č.
S/0521/2017/INV ze dne 15. 5. 2017 na zpracování projektové dokumentace VZ 21.17 - dílčí část č. 2 "Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/40, k. ú. Zábřeh nad Odrou"
Termín: 14. 08. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dohody o ukončení smluvního vztahu dle smlouvy o dílo č. S/0521/2017/INV ze dne 15. 5.
2017 na zpracování projektové dokumentace VZ 21.17 - dílčí část č. 2 - "Vybudování parkovacích stání na ul.
Krasnoarmejců p. p. č. 654/40, k. ú. Zábřeh nad Odrou"
Termín: 04. 08. 2017
5120/126
90P

Dohoda o ukončení smluvního vztahu na
"Parkoviště ul. Horymírova, Ostrava-Zábřeh"

zpracování projektové

dokumentace

na

akci

Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu, kterou se ukončují práce na zpracování projektové
dokumentace dle smlouvy o dílo agendové č. S/0292/2017/INV ze dne 22.3. 2017 na akci s názvem
"Vybudování parkovacích stání na ul. Horymírova, p.p.č. 734/1, k.ú. Zábřeh nad Odrou" se zhotovitelem
Ing. Idou Macháčkovou, IČO 64638162 a úhradě ceny části provedeného díla ve výši 14 520,00 Kč. vč. DPH.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dohody o ukončení smluvního vztahu dle smlouvy o dílo č.
S/0292/2017/INV ze dne 22.3.2017 na zpracování projektové dokumentace na veřejnou zakázku 141.16
"Vybudování parkovacích stání na ul. Horymírova, p.p.č. 734/1, k.ú. Zábřeh nad Odrou"
Termín: 10. 08. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dohody o ukončení smluvního vztahu dle smlouvy o dílo č. S/0292/2017/INV na zpracování
projektové dokumentace VZ 141.16 "Vybudování parkovacích stání na ul. Horymírova, p.p.č. 734/1, k.ú.
Zábřeh nad Odrou"
Termín: 04. 08. 2017
5121/126
91P

Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka - dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0126/2017/INV ze dne 9. 2. 2017 na veřejnou
zakázku "Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka" se zhotovitelem
SSK Stavby Ostrava s.r.o., se sídlem Na Jánské 725/52, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 034 67 562.
Dodatkem č. 1 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 41 948,93 Kč bez DPH na částku 1 591
948,93 Kč bez DPH úpravou rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace dodatečných prací a stanovuje
termín provedení díla tj. jeho dokončení a předání do 27. 8. 2017
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/0126
/2017/INV.
Termín: 04. 08. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/0126/2017/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 31. 07. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Prověřit návrh dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/0126/2017/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 02. 08. 2017

5122/126
92P

Revitalizace fotbalového areálu Klegova - dodatek č. 4
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/1220/2016/INV ze dne 5. 12. 2016 na veřejnou
zakázku "Revitalizace fotbalového areálu Klegova" se zhotovitelem EUROGREEN CZ s.r.o., se sídlem Náměstí
Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČO: 646 51 959. Dodatkem č. 4 se zvyšuje konečná cena na tuto
zakázku o částku 15 801,39 Kč s DPH na částku 7 076 539,56 Kč s DPH úpravou rozpočtu na tuto zakázku z
důvodu realizace dodatečných prací.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 4 k SoD agendové číslo S/1220
/2016/INV.
Termín: 02. 08. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 4 k SoD agendové číslo S/1220/2016/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 31. 07. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Prověřit návrh dodatku č. 4 k SoD agendové číslo S/1220/2016/INV na výše uvedenou zakázku
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Termín: 01. 08. 2017
5123/126
93P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 66.17 „Čištění vpustí dešťové
kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 1“
Rada městského obvodu
rozhodla
o zrušení veřejné zakázky na služby VZ 66.17 „Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu
Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 1“ z důvodu neporovnatelnosti doručených nabídek
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením veřejné zakázky na
služby VZ 66.17 „Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018,
lokalita č. 1“
Termín: 04. 08. 2017

5124/126
94P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 67.17 „Čištění vpustí dešťové
kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 2“
Rada městského obvodu
rozhodla
o zrušení veřejné zakázky na služby VZ 67.17 „Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu
Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 2“ z důvodu neporovnatelnosti doručených nabídek
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením veřejné zakázky na
služby VZ 67.17 „Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018,
lokalita č. 2“
Termín: 04. 08. 2017

5125/126
95P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Modernizace sauny vč.
zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice“ VZ 63.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 63.17 na stavební práce „Modernizace sauny vč. zázemí MŠ
Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice“, neboť do konce lhůty pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena
žádná nabídka.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 63.17 vyplývající z usnesení
Termín: 31. 07. 2017

5126/126
96P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava elektroinstalace
společných a sklepních prostor bytového domu ul. Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh“ VZ
56.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 56.17 na stavební práce "Oprava elektroinstalace společných a
sklepních prostor bytového domu ul. Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh", neboť do konce lhůty pro podání
nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 56.17 vyplývající z usnesení
Termín: 31. 07. 2017

5127/126
97P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava elektroinstalace
společných a sklepních prostor bytových domů Slezská 13/390 a Slezská 11/402, OstravaHrabůvka“ VZ 57.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 57.17 na stavební práce "Oprava elektroinstalace společných a
sklepních prostor bytových domů Slezská 13/390 a Slezská 11/402, Ostrava-Hrabůvka“, neboť do konce
lhůty pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 57.17 vyplývající z usnesení
Termín: 31. 07. 2017
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5128/126
98P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava zahradních teras při
MŠ B. Dvorského 2, Ostrava - Dubina" VZ 73.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 73.17 na stavební práce "Oprava zahradních teras při MŠ B.
Dvorského 2, Ostrava - Dubina", neboť do konce lhůty pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná
nabídka.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 73.17 vyplývající z usnesení
Termín: 31. 07. 2017

5129/126
99P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Přírodovědná učebna v
přírodě na Srbské“ VZ 26.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 26.17 na stavební práce „Přírodovědná učebna v přírodě na
Srbské“, neboť do konce lhůty pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 26.17 vyplývající z usnesení
Termín: 31. 07. 2017

5130/126
100P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Revitalizace MŠ Klegova
1275/4, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o zrušení veřejné zakázky na stavební práce VZ 70.17
"Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava-Hrabůvka" z důvodu, že zadavatel do konce lhůty pro podání
nabídek nepřijal žádnou nabídku
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením veřejné zakázky na
stavební práce VZ 70.17 "Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 04. 08. 2017

5131/126
101P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 84.17
Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 84.17 Zpracování projektové dokumentace na
„Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části
III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Petr Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
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4. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
5. Ing. Petr Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 84.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 12. 10. 2017
5132/126
102P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování
projektové dokumentace na „Výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74,
a Horní 29, Ostrava-Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 53.17 Zpracování projektové dokumentace na „Výstavbu
osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74, a Horní 29, Ostrava-Hrabůvka“ v otevřeném
zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
5. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 53.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 12. 10. 2017

5133/126
103P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování
projektové dokumentace „Rekonstrukce pavilonu TV ZŠ Srbská 2, Ostrava-Výškovice“
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 85.17 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce
pavilonu TV ZŠ Srbská 2, Ostrava-Výškovice“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. §
56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
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1.
2.
3.
4.
5.

Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR

náhradníci členů
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
5. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 85.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 12. 10. 2017
5134/126
104P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování
projektové dokumentace „Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh“
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 19.17 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce
ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
5. Mgr. Daniel Jeřábek, odbor dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 19.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 12. 10. 2017

5135/126
105P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu
K-TRIO"
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 40.17 Zpracování
projektové dokumentace na "Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO" a o
uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Air Technology s.r.o.,
Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín, IČO: 25302248, za nabídkovou cenu Kč 237.540,00 bez DPH, s
lhůtou realizace 150 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského
dozoru Kč 396,00 bez DPH / hod.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
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připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 40.17 Zpracování projektové dokumentace na "Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny
a sálů objektu K-TRIO"
Termín: 07. 08. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 40.17 Zpracování projektové dokumentace na "Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny
a sálů objektu K-TRIO"
Termín: 09. 08. 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 40.17 Zpracování projektové dokumentace na "Rozšíření VZT a klimatizace v
prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO"
Termín: 11. 08. 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 40.17 Zpracování projektové
dokumentace na "Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO"
Termín: 15. 09. 2017
5136/126
106P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Revitalizace MŠ
Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 81.17
"Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení oddělení strategického rozvoje odboru OSR
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
náhradníci členů:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
3. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení oddělení strategického rozvoje odboru OSR
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 81.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 14. 09. 2017

5137/126
107P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 82.17
Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 1 Slezská 16, č. 2 Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní 30a, Ostrava Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 82.17
"Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 1 Slezská 16, č. 2 Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní 30a, Ostrava - Hrabůvka“ dle
ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
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3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 82.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 14. 09. 2017
5138/126
108P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 88.17
"Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor bytového domu Čujkovova 31/1719,
Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 88.17 "Oprava
elektroinstalace společných a sklepních prostor bytového domu Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh" dle
ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru OBH
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru OBH
3. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 88.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 14. 09. 2017

5139/126
109P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 89.17
"Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor bytových domů Slezská 13/390 a
Slezská 11/402, Ostrava-Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 89.17 "Oprava
elektroinstalace společných a sklepních prostor bytových domů Slezská 13/390 a Slezská 11/402, OstravaHrabůvka" 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
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- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru OBH
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru OBH
3. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 89.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 14. 09. 2017
5140/126
110P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 90.17
"Modernizace sauny vč. zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 90.17
"Modernizace sauny vč. zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice" 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 s doplněním
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury odboru OSR
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 odboru OSR
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení oddělení strategického rozvoje odboru OSR
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury odboru OSR
3. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Barbora Hrubá, Ph.D., oddělení školství a kultury odboru OSR
3. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení oddělení strategického rozvoje odboru OSR
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 90.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 14. 09. 2017

5141/126
111P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)
Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 83.17 "Komplexní
zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les“ ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
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Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru OBH
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru OBH
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 83.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 26. 09. 2017
5142/126
112P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)
12.17 Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice

- VZ

Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 12.17 "Rekonstrukce
autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 12.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 26. 09. 2017
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5143/126
113P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)
76.17 Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu

- VZ

Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 76.17 "Oprava oplocení
na hřbitově v Ostravě-Zábřehu“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Bc. Jitka Děrkasová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru ODK
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarota obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru ODK
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 76.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 14. 09. 2017
5144/126
114P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zajištění úklidu ve společných
prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o výběru ekonomicky
nejvýhodnější 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" a o
uzavření smlouvy na dobu neurčitou u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem, a
to:
1. Iva Macurová, K Salmovci 1551/26, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 64996131 (není plátcem
DPH),
- u 1. dílčí části - BD Edisonova 377/15, Ostrava-Hrabůvka, za nabídkovou cenu Kč 47.040,00 bez DPH za 48
kalendářních měsíců provádění pravidelného úklidu a Kč 21.000,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy
- u 4. dílčí části - BD V. Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, za nabídkovou cenu Kč 216.000,00 bez DPH za 48
kalendářních měsíců provádění pravidelného úklidu a Kč 90.000,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy
2. Karel Hráček, Nad Pekárnou 729, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO: 60810289,
- u 2. dílčí části - BD Jiskřiček 2215/10, Ostrava-Zábřeh, za nabídkovou cenu Kč 36.000,00 bez DPH za 48
kalendářních měsíců provádění pravidelného úklidu a Kč 16.000,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy
- u 6. dílčí části - Zlepšovatelů 570/42, Ostrava-Hrabůvka, za nabídkovou cenu Kč 24.000,00 bez DPH za 48
kalendářních měsíců provádění pravidelného úklidu a Kč 9.600,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy
3. Yvona Vrzalová, Volgogradská 2432/68, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 70616230 (není plátcem DPH),
- u 3. dílčí části - BD Svornosti 2320/16, Ostrava-Zábřeh, za nabídkovou cenu Kč 38.592,00 bez DPH za 48
kalendářních měsíců provádění pravidelného úklidu a Kč 10.800,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
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smlouvy
- u 5. dílčí části - BD Volgogradská 2391/121, Ostrava-Zábřeh, za nabídkovou cenu Kč 38.592,00 bez DPH
za 48 kalendářních měsíců provádění pravidelného úklidu a Kč 10.800,00 bez DPH za 48 kalendářních měsíců
provádění mimořádného úklidu a ceny uvedené v odst. 1. a 3. čl. III. a v příloze č. 1 přiloženého návrhu
smlouvy
ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky
malého rozsahu na služby VZ 75.17 "Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku
SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 07. 08. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky
malého rozsahu na služby VZ 75.17 "Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku
SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 09. 08. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této
veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 75.17 "Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových
domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 11. 08. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy u jednotlivé části této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 75.17 "Zajištění
úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 15. 09. 2017
5145/126
115P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava spojovacího krčku
mezi plaveckou učebnou a ZŠ, včetně bezbariérového řešení, ZŠ A. Kučery 1276/20, Ostrava Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 68.17 "Oprava spojovacího krčku mezi plaveckou učebnou a ZŠ, včetně bezbariérového řešení, ZŠ
A. Kučery 1276/20, Ostrava - Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- Bohumínská stavební s.r.o., Čs. armády 505, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín, IČO: 29392918, za
nabídkovou cenu Kč 1.128.749,00 bez DPH, tj. Kč 1.365.786,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 54 kalendářních
dnů od zahájení díla
- jako druhým v pořadí s účastníkem MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava - Mariánské
Hory, IČO: 27762157, za nabídkovou cenu Kč 1.285.961,00 bez DPH, tj. Kč 1.556.013,00 vč. DPH a s lhůtou
realizace 57 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
68.17 "Oprava spojovacího krčku mezi plaveckou učebnou a ZŠ, včetně bezbariérového řešení, ZŠ A. Kučery
1276/20, Ostrava - Hrabůvka"
Termín: 07. 08. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
68.17 "Oprava spojovacího krčku mezi plaveckou učebnou a ZŠ, včetně bezbariérového řešení, ZŠ A. Kučery
1276/20, Ostrava - Hrabůvka"
Termín: 09. 08. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce VZ 68.17 "Oprava spojovacího krčku mezi plaveckou učebnou a ZŠ,
včetně bezbariérového řešení, ZŠ A. Kučery 1276/20, Ostrava - Hrabůvka"
Termín: 11. 08. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 68.17 "Oprava spojovacího krčku mezi plaveckou učebnou a ZŠ,
včetně bezbariérového řešení, ZŠ A. Kučery 1276/20, Ostrava - Hrabůvka"
Termín: 15. 09. 2017

5146/126
116P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Příprava bytů určených
pro sociální a dostupné bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o výběru ekonomicky
nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 61.17 "Příprava bytů
určených pro sociální a dostupné bydlení" a o uzavření smlouvy u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky s
vybraným dodavatelem, a to:
- MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město, IČO: 05510775 (nabídka č. 3),
- u 1. dílčí části - BD Čujkovova 1715/23, č. bytu 93, p.č. st. 2077, k.ú. Zábřeh nad Odrou, za nabídkovou
cenu Kč 122.300,00 bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla
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- u 2. dílčí části - BD Čujkovova 1715/23, č. bytu 40, p.č. st. 2077, k.ú. Zábřeh nad Odrou, za nabídkovou
cenu Kč 75.150,00 bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla
- u 3. dílčí části - BD Čujkovova 1715/23, č. bytu 26, p.č. st. 2077, k.ú. Zábřeh nad Odrou, za nabídkovou
cenu Kč 129.800,00 bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla
- u 4. dílčí části - BD Čujkovova 1718/29, č. bytu 96, p.č. st. 2083, k.ú. Zábřeh nad Odrou, za nabídkovou
cenu Kč 92.300,00 bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla
- u 5. dílčí části - BD Čujkovova 1718/29, č. bytu 25, p.č. st. 2083, k.ú. Zábřeh nad Odrou, za nabídkovou
cenu Kč 66.300,00 bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla
- u 6. dílčí části - BD Čujkovova 1737/32, č. bytu 70, p.č. st. 2076, k.ú. Zábřeh nad Odrou, za nabídkovou
cenu Kč 124.800,00 bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla
- u 7. dílčí části - BD Pavlovova 1628/71, č. bytu 37, p.č. st. 2015, k.ú. Zábřeh nad Odrou, za nabídkovou
cenu Kč 99.300,00 bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla
- u 8. dílčí části - BD Pavlovova 1628/71, č. bytu 23, p.č. st. 2015, k.ú. Zábřeh nad Odrou, za nabídkovou
cenu Kč 101.500,00 bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci dílčí části této veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce VZ 61.17 Příprava bytů určených pro sociální a dostupné bydlení
Termín: 07. 08. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci dílčí části této veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce VZ 61.17 Příprava bytů určených pro sociální a dostupné bydlení
Termín: 09. 08. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci dílčí části této veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 61.17 Příprava bytů určených pro sociální a dostupné bydlení
Termín: 11. 08. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy u jdnotlivé dílčí části této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 61.17
Příprava bytů určených pro sociální a dostupné bydlení
Termín: 15. 09. 2017
5147/126
117P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce VZT
kuchyně MŠ Za Školou 1
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 62.17 "Rekonstrukce VZT kuchyně MŠ Za Školou 1" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem:
- MORYS s. r. o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 42864771, za nabídkovou cenu Kč
344.411,00 bez DPH a s lhůtou realizace 54 kalendářních dnů od zahájení díla
- jako druhým v pořadí s účastníkem TEMEX, spol. s r.o., Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO:
42767873, za nabídkovou cenu Kč 367.845,49 bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů od zahájení
díla
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
62.17 "Rekonstrukce VZT kuchyně MŠ Za Školou 1"
Termín: 07. 08. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
62.17 "Rekonstrukce VZT kuchyně MŠ Za Školou 1"
Termín: 09. 08. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce VZ 62.17 "Rekonstrukce VZT kuchyně MŠ Za Školou 1"
Termín: 11. 08. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 62.17 "Rekonstrukce VZT kuchyně MŠ Za Školou 1"
Termín: 15. 09. 2017

5148/126
118P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Větrání kuchyně MŠ Mjr.
Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu k veřejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce VZ 64.17 "Větrání kuchyně MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka" o
vyloučení účastníka, a to:
- TEMEX, spol. s r.o., Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 42767873 (nabídka č. 2),
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
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na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 64.17 "Větrání kuchyně MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným dodavatelem:
- MORYS s. r. o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 42864771, za nabídkovou cenu Kč
747.029,00 bez DPH a s lhůtou realizace 54 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
64.17 "Větrání kuchyně MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 07. 08. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
64.17 "Větrání kuchyně MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 09. 08. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce VZ 64.17 "Větrání kuchyně MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 11. 08. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 64.17 "Větrání kuchyně MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 15. 09. 2017
5149/126
119P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 69.17 Oprava fasády a
střechy objektu A. Kučery 1581/1, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 69.17 "Oprava fasády a střechy objektu A. Kučery 1581/1, O.-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o
dílo s vybraným dodavatelem:
- B&P INTERIÉRY s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25392077, za nabídkovou cenu Kč
1.415.555,00 bez DPH a s lhůtou realizace 40 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
69.17 "Oprava fasády a střechy objektu A. Kučery 1581/1, O.-Hrabůvka"
Termín: 07. 08. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
69.17 "Oprava fasády a střechy objektu A. Kučery 1581/1, O.-Hrabůvka"
Termín: 09. 08. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce VZ 69.17 "Oprava fasády a střechy objektu A. Kučery 1581/1,
O.-Hrabůvka"
Termín: 11. 08. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 69.17 "Oprava fasády a střechy objektu A. Kučery 1581/1,
O.-Hrabůvka"
Termín: 15. 09. 2017

5150/126
120P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 65.17 "Oprava ZTI
bytového domu Velflíkova 12 a Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 65.17 "Oprava ZTI bytového domu Velflíkova 12 a Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- TECHSTAIN s.r.o., Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava - Petřkovice, IČO: 28633831, za nabídkovou cenu
Kč 1.236.471,39 bez DPH a s lhůtou realizace 77 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
65.17 "Oprava ZTI bytového domu Velflíkova 12 a Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 07. 08. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
65.17 "Oprava ZTI bytového domu Velflíkova 12 a Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 09. 08. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
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prověřit zajištění financování návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce VZ 65.17 "Oprava ZTI bytového domu Velflíkova 12 a Edisonova 5,
Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 11. 08. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 65.17 "Oprava ZTI bytového domu Velflíkova 12 a Edisonova 5,
Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 15. 09. 2017
5151/126
121P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 91.17
"Přírodovědná učebna v přírodě na Srbské"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 91.17
"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 odboru OSR
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 odboru OSR
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení oddělení strategického rozvoje odboru OSR
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury odboru OSR
3. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Barbora Hrubá, Ph.D., oddělení školství a kultury odboru OSR
3. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení oddělení strategického rozvoje odboru OSR
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 91.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 14. 09. 2017

5152/126
122P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 86.17
"Oprava sociálního zařízení MŠ Klegova 1275/4, Ostrava-Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 86.17 "Oprava
sociálního zařízení MŠ Klegova 1275/4, Ostrava-Hrabůvka" dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Barbora Hrubá, Ph.D., oddělení školství a kultury odboru OSR
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 odboru OSR
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení oddělení strategického rozvoje odboru OSR
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Barbora Hrubá, Ph.D., oddělení školství a kultury odboru OSR
3. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
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náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. ng. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury odboru OSR
3. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení oddělení strategického rozvoje odboru OSR
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 86.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 14. 09. 2017
5153/126
123P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 87.17
"Výměna oken v tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 87.17 "Výměna
oken v tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina" 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 s
doplněním
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury odboru OSR
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 odboru OSR
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení oddělení strategického rozvoje odboru OSR
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury odboru OSR
3. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Barbora Hrubá, Ph.D., oddělení školství a kultury odboru OSR
3. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení oddělení strategického rozvoje odboru OSR
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 87.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 14. 09. 2017

5154/126
124

Poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Horní 55,
O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o poskytnutí slevy z nájemného ve výši 50 % od 01.07.2017 do dne Počátku doby omezení ve smyslu čl. II.
odst. 3 uzavřených dodatků k nájemním smlouvám za pronájem prostor sloužicích podnikání v budově č. p.
1492, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku, zast. plocha a nádvoří, parc. č. st. 1800/9 v
k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní č. or. 55, Ostrava-Hrabůvka, z důvodu plánované rekonstrukce těmto
nájemcům:
- paní Ingrid Fabiánové, IČ: 62264371, se sídlem Kaminského 567/21, Ostrava-Nová Bělá, nájemní smlouva
č. 2/b/032/91/99 ze dne 12.03.1999, ve znění dodatků, o celkové výměře 173,62 m2, za účelem
provozování fotoateliéru, s výší nájemného 1.062,33 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou,
- paní Šárce Hájkové, IČ: 65484622, se sídlem Zdeňka Bára 113/2, Ostrava-Dubina, nájemní smlouva č.
309/2016/OBH ze dne 06.01.2017, o celkové výměře 175,90 m2, s účelem užívání jako prodejna květinová síň, s výši nájemného 1.606,17 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
- panu René Matějovi, IČ: 66944716, se sídlem U Zvonice 6/1, Ostrava-Proskovice, nájemní smlouva č.
8/032/124/14 ze dne 29.09.2014, ve znění dodatků, o celkové výměře 225,32 m2, za účelem provozování
kadeřnického, solárního a saunového salonu, s výší nájemného 1.713 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou,
- podniku Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha, nájemní smlouva č.
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2/b/032/5/96 ze dne 11.01.1996, ve znění dodatků, o celkové výměře 168,80 m2, za účelem umístění a
provozování pošty, s výší nájemného 503,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
- společnosti Concordia spol. s.r.o., IČ: 19012195, se sídlem Prokopa Velikého 197/29, Ostrava-Vítkovice,
nájemní smlouva č. 2/b/032/194/2000 ze dne 16.06.2000, ve znění dodatků, o celkové výměře 66,20 m2, s
účelem užívání jako místa pro pohřební služby, s výší nájemného 1.297,74 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy
II.
o uzavření dodatků k nájemním smlouvám v rozsahu dle předloženého vzorového návrhu s nájemci objektu
č. p. 1492, stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku, zast. plocha a nádvoří, parc. č. st.
1800/9 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní č. or. 55, Ostrava-Hrabůvka na poskytnutí slevy z nájemného ve výši
50 % od 01.07.2017 do dne Počátku doby omezení ve smyslu čl. II. odst. 3 uzavřených dodatků k nájemním
smlouvám z důvodu plánované rekonstrukce, za podmínky úhrady dluhu do dne Počátku doby omezení,
těmto nájemcům:
- společnosti Chutě života, s.r.o., IČ: 24813753, se sídlem Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, nájemní
smlouva č. 8/032/091/12 ze dne 11.06.2012, ve znění dodatků, o celkové výměře 572,77 m2, za účelem
provozování coworkingového centra pro ženy, s výší nájemného 261,52 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou,
- pana Martina Bilského, IČ: 69212091, se sídlem Horní 1478/86, Ostrava-Hrabůvka,nájemní smlouva č.
8/032/023/16, ze dne 01.02.2016, ve znění dodatků, o celkové výměře 83,95 m2, s účelem užívání jako
provozovna solárního studia a kadeřnictví, s výší nájemného 1.409,80 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou,
- pana Luďka Kreisse, IČ: 10633472, se sídlem Mitrovická 163/291, Ostrava-Stará Bělá, nájemní smlouva č.
2/b/014/639/04 ze dne 10.09.2004, ve znění dodatků, o celkové výměře 175,70 m2, za účelem užívání jako
půjčovna strojů a nářadí a prodejna železářství a vodoinstalačního materiálu, s výší nájemného 822,60
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
- pana Pavla Fraise, IČ: 10630066, se sídlem Mitrovická 106/473, Ostrava-Nová Bělá, nájemní smlouva č.
2/b/032/16/94 ze dne 08.12.1993, ve znění dodatků, o celkové výměře 347 m2, s účelem užívání jako
prodejna nábytku a čalounická dílna, s výší nájemného 1.062,33 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou,
- společnosti Startronic - luna s.r.o., IČ: 27846741, se sídlem Truhlářská 710/2A, Ostrava-Kunčice, nájemní
smlouva č. 8/032/056/16 ze dne 01.03.2016, o celkové výměře 736,64 m2, s účelem užívání jako
společensko-zábavní centrum a restaurace, s výší nájemného 1.409,80 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou,
- paní Radky Novobílské, IČ: 44735294, se sídlem Závodní 924/39, Ostrava-Hrabůvka, nájemní smlouva č.
2/b/032/107/95 ze dne 01.07.1995, ve znění dodatků, o celkové výměře 615,27 m2, za účelem užívání jako
prodej a výroba cukrovinek, oprava obuvi, fit centrum, s výši nájemného 1.081,98 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, nájemní smlouva č. 2/b/032/108/95 ze dne 01.07.1995, ve znění
dodatků, o celkové výměře199,05 m2, za účelem provozování pizzerie, s výší nájemného 1.011,46
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
souhlasí
s návrhem oznámení o poskytnutí slevy dle vzorového návrhu nájemcům uvedených v bodě I. tohoto
usnesení
5155/126
125

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Bedrnova 2945/1, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu prostor o výměře 864,18 m2 v objektu ve vlastnictvní statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 2945, který je součástí pozemku parc. č. 4559, zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo ul. Bedrnova č. or. 1, Ostrava-Zábřeh, Centru pro seniory
Trojlístek, z.s., IČ: 04743954, se sídlem Opavská 16, 747 19 Bohuslavice a uzavření nájemní smlouvy na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 65 Kč/m2/rok za účelem užívání aktivit
spojených s činností spolku, v rozsahu dle předloženého návrhu, a to za podmínky uzavření nájemní
smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle
důvodové zprávy
rozhodla
v případě neuzavření nájemní smlouvy ve stanovené lhůtě, uzavřít nájemní smlouvu s dalším žadatelem v
pořadí, dle důvodové zprávy
souhlasí
s přepisem odběrného místa na dodávku elektřiny v objektu ve vlastnictvní statutárního města Ostravy,
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 2945, který je součástí pozemku parc. č. 4559, zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo ul. Bedrnova č. or. 1, Ostrava-Zábřeh ze SMO, MOb
O.-Jih na budoucího nájemce
a zmocňuje
referenty oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor odboru bytového a ostatního hospodářství k
podpisu dokumentů, dle důvodové zprávy:
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1. referenta-energetika domovního a bytového fondu
2. referenta-energetika nebytových prostor
5156/126
126P

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 92.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 92.17 na služby "Čištění vpustí
dešťové kanalizace v městském obvodu O.-Jih v letech 2017 – 2018, lokalita č. 1“ dle § 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. 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 92.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo
Termín: 29. 09. 2017

5157/126
127P

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 93.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 93.17 na služby "Čištění vpustí
dešťové kanalizace v městském obvodu O.-Jih v letech 2017 – 2018, lokalita č. 2“ dle § 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. 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
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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 93.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo
Termín: 29. 09. 2017
5158/126
128P

Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava - Jih zřízené
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih
Rada městského obvodu
stanoví
s účinností od 1. 7. 2017 platový výměr řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, v
souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu s nařízením vlády ČR č.
168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády ČR č. 564/2006 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 dle důvodové
zprávy a přílohy předloženého materiálu

5159/126
129

Souhlas s přenecháním části vypůjčeného pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice
Lumumby - restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 17/014/286/14 ze dne 1.9.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne
16.10.2014, uzavřené se společností OC LUNA s.r.o., IČ 01688880, se sídlem Palackého třída 916/158,
Královo Pole, 612 00 Brno, ve znění přílohy tohoto materiálu

5160/126
130

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Volgogradská
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby dvou řad zavěšených předsazených lodžií o výměře 1 x 5,4 m2 a 1 x 8,9 m2 k
bytovému domu č.p. 2536, který stojí na pozemku st.p.č. 2875 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, umísťovaných nad povrchem pozemku p.p.č. 783/4 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
uzavřít s
Stavebním bytovým družstvem Hlubina Ostrava - Zábřeh, IČ 00051071, se sídlem Rudná 1131/70, Zábřeh,
700 30 Ostrava,
paní P. B., bytem Jiřího Mahena 3266, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,
Ing. R. G., bytem Volgogradská 2536/59, Zábřeh, 70030 Ostrava
a manželi V. a M. Š., bytem Volgogradská 2536/59, Zábřeh, 70030 Ostrava
smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5161/126
131

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku st.p.č. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m², tvořící nádvoří zpevněnou plochu v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní 55, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava-Jih, Azizullahu Sayedovi, nar. 2.3.1971, IČ: 619 67 190, bytem Horymírova
2986/126, 700 30 Ostrava-Zábřeh, za účelem provozování zmrzlinového stánku, na dobu určitou od
1.8.2017 do 31.8.2017 s výší nájemného 100,- Kč/m²/měsíc, tj. za nájemné ve výši 400,- Kč, současně s
úhradou za prokazatelné bezesmluvní užívání od 1.4.2017 do 31.7.2017 ve výši 400,- Kč/měsíc, tj. 1.600,Kč a uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu

5162/126
132P

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ 38.17 "Příprava bytů pro sociální a dostupné bydlení"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0723/2017/OBH ze dne 27.6.2017 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Příprava bytů určených pro sociální a dostupné bydlení" se zhotovitelem
Petr Lorenc, IČ: 73032158, se sídlem Mňukova 3022/24, 700 30 Ostrava-Zábřeh, kterým se mění cena díla z
důvodu méněprací a realizace dodatečných prací souvisejicích s dokončením díla v rozsahu Změnového listu
č. 01 a č. 02 na cenu nejvýše přípustnou 546 343,00 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy.
ukládá
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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/0723/2017/OBH ze dne 27.6.2017 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Příprava bytů pro
sociální a dostupné bydlení".
Termín: 14.8.2017
Mgr. Petru Mentlikovi, tajemníkovi
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0723/2017/OBH ze dne 27.6.2017 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Příprava bytů pro sociální a dostupné bydlení".
Termín: 4.8.2017
5163/126
133

Pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu garáže č. 1 o výměře 22,00 m² v garážovém objektu ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, který se nachází na pozemku parc. č. st. 2079, list vlastnictví č.
21, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož vlastníkem je společnost ArcelorMittal Ostrava a.s., a který tvoří součást
bytového domu na ul. Čujkovova 1715/23 v Ostravě-Zábřehu, panu Jiřímu Horváthovi, bytem Čujkovova
1715/23, Ostrava-Zábřeh, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výší měsíčního nájemného
1.019 Kč vč. DPH za účelem garážování motorového vozidla, v rozsahu dle předloženého návrhu, a to za
podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy k uzavření nájemní smlouvy
budoucímu nájemci, dle důvodové zprávy
rozhodla
v případě neuzavření nájemní smlouvy ve stanovené lhůtě, uzavřít nájemní smlouvu s dalším žadatelem v
pořadí dle důvodové zprávy

5164/126
134

Úprava nájemního vztahu v objektu na ul. Horní 55, O.-Hrabůvka, z důvodu plánované
rekonstrukce
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2/b/032/5/96 ze dne 11.01.1996, ve znění dodatků, s nájemcem
státním podnikem Českou poštou, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, na
základě které má pronajaty prostory o celkové výměře 168,80 m2 v objektu č. p. 1492, stavba občanského
vybavení, který je součástí pozemku, zast. plocha a nádvoří, parc. č. st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, na ul.
Horní č. or. 55, Ostrava-Hrabůvka, za účelem umístění a provozování pošty, s výší nájemného 503,50
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, na základě kterého bude provedena
kompenzace zůstatkové hodnoty technického zhodnocení provedeného nájemcem, v rozsahu dle
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy.

5165/126
135

Schválení výjímky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení výjímky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava - Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, a to v oddílu B části II.
těchto Zásad, při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby - "Mechanizovaná výsadba cibulovin v
městském obvodu Ostrava-Jih" odborem dopravy a komunálních služeb v předpokládané výši 300 000,- Kč
bez DPH.

5166/126
136P

Výzva (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 58.17 Vyměření společných prostor
bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih pro zajištění úklidu
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 58.17 "Vyměření
společných prostor bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih pro zajištění
úklidu“ 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. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství
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2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 58.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 14. 09. 2017
5167/126
137

Výběr dodavatele pro akci "Havarijní oprava asfaltových ploch v areálu ZŠ A. Kučery 20,
Ostrava-Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o posouzení nabídek odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru dodavatele pro realizaci akce "Havarijní oprava
asfaltových ploch v areálu ZŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo u této veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem: Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 OstravaMariánské Hory, IČ: 25396544
a souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na částku 1 174 443 Kč vč. DPH, oprava se týká východního hřiště v zadní části
areálu a dále opravy povrchu dvorů v areálu základní školy, které jsou rovněž v havarijním stavu.
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
"Havarijní oprava asfaltových ploch v areálu ZŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 01. 08. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
"Havarijní oprava asfaltových ploch v areálu ZŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 04. 08. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
"Havarijní oprava asfaltových ploch v areálu ZŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 09. 08. 2017
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce "Havarijní oprava asfaltových ploch v
areálu ZŠ A . Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 24. 08. 2017

5168/126
138

Návrh rozpočtového opatření č. 25/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 2 500 tis. Kč

5169/126
139

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení a dovozu stravy pro klienty sociálních služeb statutárního
města Ostrava městského obvodu Ostrava-Jih č. 76/17/SOC
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zhotovení a dovozu stravy pro klienty sociálních služeb statutárního
města Ostrava městského obvodu Ostrava-Jih č. 76/17/SOC uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 00845451, jako
objednatelem a Hanou Lisníkovou, se sídlem Slezská 183/15, 747 94 Dobroslavice, IČO 73315486 jako
zhotovitelem, dle důvodové zprávy

5170/126
140

Dodatek č. 5 Smlouvy o přepravě věci č. 6/g/022/17/00
Rada městského obvodu
rozhodla
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uzavřít dodatek č. 5 Smlouvy o přepravě věci č. 6/g/022/17/00 uzavřené mezi statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30
Ostrava-Hrabůvka, IČO
00845451, jako objednatelem a Branislavem Herákem, se sídlem Rovniny 484/42, 748 01 Hlučín, IČO
46539921, jako dodavatelem zajišťujícím rozvoz stravy dle důvodové zprávy
5171/126
141P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)
80.17 Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích

- VZ

Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 80.17 "Oprava chodníků
v Ostravě-Výškovicích“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru ODK
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru ODK
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 80.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 14. 09. 2017
5172/126
142

Pronájem části prostor v objektu Edisonova 82, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu části prostor o výměře 60,11 m² v objektu občanské vybavenosti v přízemí budovy "B" ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 792, který je
součástí pozemku p. č. st. 670 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Edisonova 792/82,
Ostrava-Hrabůvka, panu Václavu Horákovi, se sídlem Pjanovova 1653/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ
73274470, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výši nájemného 300 Kč/m²/rok, za účelem
zajištění provozu bufetu, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

5173/126
143

Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Plzeňská bez. č. p., O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o pronájmu prostor sloužících podnikání o výměře 562,18 m2 v objektu ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, bez č. p., který je součástí pozemku p. č. st. 3487/5 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Plzeňská, Ostrava-Zábřeh, spolku Dynamo Kroměříž, z.s., IČ: 69744092, se
sídlem Tovačovského 318/18, Kroměříž, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného
3.000 Kč/m2/rok, s účelem užívání jako sportovní centrum s šatnami a sociálním zařízením,
II. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu se spolkem Dynamo Kroměříž,
z. s., IČ: 69744092, se sídlem Tovačovského 318/18, Kroměříž, z důvodu vyřizování změny účelu užívání, v
rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy.

5174/126
144P

Výběr dodavatele pro akci "Autorská oprava mozaiky Hrdinství práce, Vítání osvoboditele"
Rada městského obvodu
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rozhodla
o výběru dodavatele pro realizaci autorské opravy mozaiky Hrdinství práce, Vítání osvoboditele a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem panem Jiřím Sibinským, bytem Zahradní 380, Václavovice, IČ:
47861461, jako jedním ze spoluautorů díla, za nabídkovou cenu 1.760.000,- Kč včetně DPH a lhůtou
realizace od 15. 8. 2017 do 15. 10. 2017.
ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Autorská oprava mozaiky Hrdinství práce, Vítání
osvoboditele, se zhotovitelem Jiřím Sibinským,
Termín: 31. 07. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Autorská oprava mozaiky Hrdinství práce, Vítání osvoboditele,
se zhotovitelem Jiřím Sibinským.
Termín: 31. 07. 2017
odboru bytového a ostatního hospodářství
předat návrh smlouvy o dílo, jejímž předmětem je Autorská oprava mozaiky Hrdinství práce, Vítání
osvoboditele, k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony k realizaci
předmětného díla.
Termín: 10. 08. 2017
5175/126
145

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. S/0662/2017/ODK - Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz
odpadů včetně kontejnerů VZ 08.17
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/0662/2017/ODK - Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů
včetně kontejnerů, dle předloženého návrhu

5176/126
146

Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí a smlouvě o právu provést stavbu č. 080/2017/OBH
ze dne 30.03.2017
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít se společností VONO SPORT s.r.o., IČ: 25838911, se sídlem 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice,
dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí a smlouvě o právu provést stavbu č. 080/2017/OBH ze dne
30.03.2017 na prostor sloužící podnikání o výměře 114,93 m2 v objektu č. p. 259, objekt občanské
vybavenosti, který je součástí pozemku p. č. 1031, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Výškovice u Ostravy,
na ul. 29.dubna č. or. 33, Ostrava-Výškovice, kterým se prodlouží lhůta ke splnění povinnosti budoucího
nájemce požádat stavební úřad o stavební povolení nebo ohlášení stavby u předmětného prostoru, a to o tři
měsíce, v rozsahu dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy.
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