STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 128. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 24. 8. 2017 10:00

(usn. č. 5189/128 - usn. č. 5307/128)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
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Ostrava-Jih

místostarostka
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Přehled usnesení 128. schůze Rady městského obvodu, ze dne 24. 8. 2017 10:00
č. usn.

č. m. Název materiálu

5189/128 3.

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za první pololetí roku 2017 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5190/128 4.

Návrh rozpočtových opatření č. 26/2017 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5191/128 5.

Návrh na vydání Pravidel rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené SMO, MOb Ostrava-Jih
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5192/128 6.

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

5193/128 7.

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5194/128 8.

Schválení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt "Úřady bez hranic" ke spolufinancování z
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5195/128 9.

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5196/128 10.

Souhlas s uzavřením smluv o spolupráci škol v rámci projektů "Modernizace výuky jazyků v ZŠ
Ostrava-Jih", "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih" a "Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih"
předkládaných do výzvy IROP - integrované projekty ITI (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5197/128 11.

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

5198/128 12.

Žádost o spolufinancování "Výstavby tréninkového hřiště s umělým povrchem" (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

5199/128 14.

Pronájem bytů v bytovém domě na ul. Odborářská 68 a 70 v Ostravě-Hrabůvce (RNDr. František Staněk,
Ph.D. místostarosta)

5200/128 15.

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

5201/128 16.

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

5202/128 17.

Návrh na odejmutí stavby lávky přes silnici I/11, ul. Rudná ze správy městského obvodu (RNDr. František
Staněk, Ph.D. místostarosta)

5203/128 18.

Předání nemovitého majetku a změna úplného znění přílohy č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková organizace (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

5204/128 19.

Žádost o souhlas se svěřením stavby "Cyklostezka ul. Pavlovova - Plzeňská" (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5205/128 20.

Dodatek č. 1 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby (Bc. Martin Bednář,
starosta)

5206/128 21.

Návrh na rozšíření elektronického nástroje E-ZAK o modul Elektronické aukce (Bc. Martin Bednář,
starosta)

5207/128 22.

Hromadný odpis vybraných pohledávek (Bc. Martin Bednář, starosta)

5208/128 23.

Odpis pohledávek s příslušenstvím - ALELA - výroba nábytku a interiéru, s.r.o. (Bc. Martin Bednář,
starosta)

5209/128 24.

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

5210/128 25.

Odpis pohledávky po zemřelé - A. Z. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5211/128 26.

Odpis pohledávky po zemřelé - I. Z. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5212/128 27.

Odpis pohledávky po zemřelé - M. U. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5213/128 28.

Žádost o prominutí poplatku z prodlení - V. R. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5214/128 29.

Souhlas se zpětvzetím exekučního návrhu vůči Z. A. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5215/128 30.

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 89. schůze rady, konané dne 7. 11.
2016 do 110. schůze rady, konané dne 3. 5. 2017 (Bc. Martin Bednář, starosta)

5216/128 31.

Návrh programu 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 7. 9. 2017 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

5217/128 32.

Opakovaná žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě č. 38/032/134/16 ze dne
27.07.2017 (Markéta Langrová, člen rady)

5218/128 33.

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

5219/128 34.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

5220/128 35.

Pronájem garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 47, O.-Dubina (Markéta Langrová, člen
rady)

5221/128 36.

Pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Volgogradská 2462/20, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen
rady)
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5222/128 37.

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

5223/128 38.

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod (Markéta Langrová, člen rady)

5224/128 39.

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti "Experto credite s.r.o." v objektu na ul. Fr. Formana
253/13, Ostrava-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

5225/128 40.

Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu vyčl. pro potřeby sociálního bydlení, uzavření smlouvy o ubytování
(Markéta Langrová, člen rady)

5226/128 41.

Umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na střeše bytového domu
Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

5227/128 42.

Umístění rádiového retranslačního bodu na bytovém domě B. Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les (Markéta
Langrová, člen rady)

5228/128 43.

Umístění technologického zařízení na objekty v majetku SMO městského obvodu Ostrava - Jih pro
monitoring bezpečnostní situace v lokalitách obvodu (Markéta Langrová, člen rady)

5229/128 44.

Zveřejnění záměru na výpůjčku části střešní plochy budovy pavilonu D objektu na ul. Mjr. Nováka
1455/34, Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

5230/128 45.

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

5231/128 46.

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

5232/128 47.

Pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Čujkovova 17, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová,
člen rady)

5233/128 48.

Žádost o splátkový kalendář - D. V. (Markéta Langrová, člen rady)

5234/128 49.

Žádost o splátkový kalendář - J. a M. F. (Markéta Langrová, člen rady)

5235/128 50.

Podání občana městského obvodu adresované zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih (J. K.)
(Markéta Langrová, člen rady)

5236/128 51.

Revokace části usnesení rady městského obvodu č. 5154/126 ze dne 27.07.2017, Uzavření dodatku k
nájemní smlouvě na pronájem prostor v budově č.p.1492 na ul. Horní 55, O-Hrabůvka a dodatku k dohodě
o splátkách (Markéta Langrová, člen rady)

5237/128 52.

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Mjr. Nováka
1455/34, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

5238/128 53.

Výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horymírova 3054/121, O.-Zábřeh
(Markéta Langrová, člen rady)

5239/128 54.

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 197/17/OMJ - prodloužení termínu úhrady kupní ceny (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5240/128 55.

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

5241/128 56.

Návrh na vyřazení nemovitého majetku (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5242/128 58.

Pronájem a prodej pozemků se zřízením věcného břemene - služebnosti, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Horymírova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5243/128 59.

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. U Studia" (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

5244/128 60.

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

5245/128 61.

Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5246/128 62.

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5247/128 63.

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5248/128 64.

Souhlas s umístěním stavby a pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gorochovova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

5249/128 65.

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

5250/128 66.

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

5251/128 67.

Souhlas se vstupem na pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Svornosti, Drůbeží (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5252/128 68.

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

5253/128 69.

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

5254/128 70.

Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby v k.ú. Hrabůvka, ul. Alberta Kučery (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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5255/128 71.

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Sámova - aktualizace (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5256/128 72.

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

5257/128 73.

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku a záměr na pronájem části pozemku v lokalitě "ul. Krokova",
k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5258/128 74.

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

5259/128 75.

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

5260/128 76.

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5261/128 77.

Záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů –
restaurační zahrádka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5262/128 78.

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

5263/128 79.

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

5264/128 80.

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

5265/128 82P.

Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Hřiště pro sport a vzdělávání, Provaznická, dodatek č. 2 (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5266/128 83P.

Veřejná zakázka "Oprava fasády a střechy objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh" - dodatek č. 1
(Markéta Langrová, člen rady)

5267/128 84P.

Veřejná zakázka "Vybudování kanalizační přípojky pro budovu A v objektu Volgogradská 3149/32A,
Ostrava-Zábřeh" - dodatek č. 1 (Markéta Langrová, člen rady)

5268/128 85P.

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 18.17 Zpracování
projektové dokumentace „Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava-Zábřeh“ (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5269/128 86P.

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 173.16 Zpracování
projektové dokumentace - Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy "B" ÚMOb Ostrava-Jih, ul.
Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5270/128 87P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Umytí fasád bytového domu ul
Výškovická 151, Ostrava-Výškovice" VZ 94.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

5271/128 88P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - ,,Umytí fasád bytových domů a
aplikace hydrof.penetr.nátěru BD Volgogradská 72,74,82,84,86,88,90,92,94, O.-Zábřeh“ VZ 54.17 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5272/128 89P.

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

5273/128 90P.

Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 2017 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5274/128 91P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 95.17 Vybudování
výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5275/128 92P.

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 79.17
Revitalizace MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

5276/128 93P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - „Tonery originál 2017“ VZ 72.17 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5277/128 94P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Pozáruční servis tiskáren a multifunkčních
tiskáren 2017“ VZ 71.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5278/128 95P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Technické zabezpečení voleb 2017 a 2018“
VZ 78.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5279/128 96P.

Zpráva komise (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)

5280/128 97P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Zajištění vybraných činností při vydávání
obvodního zpravodaje Jižní listy v roce 2018“ VZ 77.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

5281/128 98P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Zpracování Průkazů energetické náročnosti
budov městského obvodu Ostrava-Jih“ VZ 74.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
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5282/128 99P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení MŠ
Klegova 1275/4, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 86.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

5283/128 100P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 81.17 Revitalizace MŠ
Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5284/128 101P. Zrušení VZ (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)
5285/128 102P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Modernizace sauny vč. zázemí MŠ
Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice" VZ 90.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
5286/128 103P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Přírodovědná učebna v přírodě na
Srbské" VZ 91.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5287/128 105.

Udělení vyjímky ze ZÁSAD pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací pro akci "Přírodovědná učebna v přírodě na
Srbské" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5288/128 106.

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

5289/128 107P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 11.17
Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
5290/128 108P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Výměna oken v tělocvičnách ZŠ V.
Košaře 6, Ostrava-Dubina" VZ 87.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5291/128 109P. Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zjednodušené podlimitní
řízení) - VZ 155.16 Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)
5292/128 110P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Čištění vpustí dešťové kanalizace v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 1“ VZ 92.17 (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5293/128 111P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Čištění vpustí dešťové kanalizace v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 2“ VZ 93.17 (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5294/128 112P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava elektroinstalace společných
a sklepních prostor bytového domu Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh" VZ 88.17 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5295/128 113P. Zpráva komise (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 89.17 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5296/128 114P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - ,,Oprava přístupových schodišť a
rampy v areálu objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice“ VZ 47.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)
5297/128 115P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Zajištění pronájmu, servisu, montáže,
demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017- 2018“ VZ 60.17 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5298/128 116P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 99.17 Dodávka stolních počítačů
2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5299/128 117.

Stanovisko ke směně nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská a ul. Výškovická (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

5300/128 118.

Návrh rozpočtových opatření č. 27/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5301/128 120P. Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 76.17 Oprava oplocení na
hřbitově v Ostravě-Zábřehu (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5302/128 121P. Návrh na odvolání ředitele příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih zřízené statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih (Věra Válková, místostarostka)
5303/128 122.

Odvolání a jmenování členů likvidační komise (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

5304/128 123.

Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

5305/128 124.

Zrušení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy OstravaZábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5306/128 125.

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

5307/128 126.

Pronájem pozemku a záměr na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)
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nepřijato

13.

Udělení vyjímky ze ZÁSAD pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací pro akci "Oprava zahradních teras při MŠ B.
Dvorského 2, Ostrava-Dubina" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

nepřijato

57.

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

nepřijato

81.

Zásady pro zpracování investičního záměru na realizaci investiční výstavby v rámci městského obvodu (Bc.
František Dehner, místostarosta)

nepřijato

104.

Udělení vyjímky ze ZÁSAD pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací pro akci "Modernizace sauny vč. zázemí MŠ
Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

nepřijato

119.

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

nepřijato

128.

Návrh rozpočtových opatření č. 26/2017 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

staženo

1.

Navýšení provozního příspěvku na pokrytí ztráty z hlavní činnosti organizace Technické služby Ostrava-Jih,
příspěvková organizace (Věra Válková, místostarostka)

staženo

2.

Žádost o zvýšení provozního příspěvku na rok 2017 organizaci Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková
organizace (Věra Válková, místostarostka)
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5189/128
3

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za první pololetí roku 2017
Rada městského obvodu
projednala
zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za první pololetí roku 2017 dle předloženého materiálu
bere na vědomí
rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu statutárního města Ostravy v období od 1. 1.
2017 - 30. 6. 2017 uvedená v tabulce č. 12 přílohy č. 1 předloženého materiálu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí
a) zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za první pololetí roku 2017
b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu statutárního města Ostravy v období od
1.1.2017 - 30.6.2017
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih
rozhodnout
že v případech, kdy v rozpočtu městského obvodu vzniknou volné finanční prostředky, budou tyto
převedeny do rozpočtové rezervy; tímto způsobem se postupuje zejména, když:
a) po uzavření smlouvy o realizaci veřejné zakázky vznikne úspora z částky pro tuto akci vyčleněnou v
rozpočtu městského obvodu,
b) akce vyčleněná v rozpočtu městského obvodu je ukončena, nelze realizovat, případně vznikne u ní v
průběhu roku úspora,
c) jsou přijaty příjmy, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány
ukládá
místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za
první pololetí roku 2017 Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

5190/128
4

Návrh rozpočtových opatření č. 26/2017 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
2)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1166 o 4 111 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1152 o 4 111 tis. Kč
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu
a) schválit změnu závazných ukazatelů dle bodu 4), 5), 7), důvodové zprávy
b) schválit rozpočtové opatření, kterým se
3)
- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 3xxx, pol. 5xxx o 85 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5139 o 85 tis. Kč
4)
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery na pol. 4122 o 56 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, ORG 354 o 56 tis. Kč
5)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3699, pol. 5169 o 297 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5331 o 297 tis. Kč
6)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5171 o 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 6009 o 500 tis. Kč
7)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5137 o 30 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 380 o 30 tis. Kč
8)
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 400 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 4359, pol. 5499 o 600 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 51xx o 500 tis. Kč
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- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6111 o 2 500 tis. Kč
10)
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 119 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5169 o 119 tis. Kč
11)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § xxxx, pol. 6121, ORG dle důvodové zprávy o 10 828 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § xxxx, pol. 6121, ORG dle důvodové zprávy o 10 828 tis. Kč
12)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG dle důvodové zprávy o 5 251 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 6913 o 5 251 tis. Kč
5191/128
5

Návrh na vydání Pravidel rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené SMO, MOb
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
vydává
s účinností od 01.09.2017 Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

5192/128
6

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Březinova 52, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě
Kč 6.326,00 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

5193/128
7

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření
Rada městského obvodu
rozhodla
o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka,
A. Kučery 20, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 671 632,00, dle důvodové zprávy

5194/128
8

Schválení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt "Úřady bez hranic" ke
spolufinancování z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Rada městského obvodu
souhlasí
se zahájením přípravy a podáním žádosti o podporu pro projekt "Úřady bez hranic" ke spolufinancování z
Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat žádost o podporu pro projekt "Úřady bez
hranic" ke spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko
souhlasí
s návrhem Dohody o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů v
Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika – Polsko uvedené v příloze č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci na mikroprojektu
typu A realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko uvedenou v příloze č. 1
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
Zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o podporu
Termín: 05. 03. 2018

5195/128
9

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy
a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 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-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy
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5196/128
10

Souhlas s uzavřením smluv o spolupráci škol v rámci projektů "Modernizace výuky jazyků v ZŠ
Ostrava-Jih", "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih" a "Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ
Ostrava-Jih" předkládaných do výzvy IROP - integrované projekty ITI
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením předložených smluv o spolupráci škol v rámci projektů "Modernizace výuky jazyků v ZŠ
Ostrava-Jih", "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih" a "Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih"
předkládaných do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 66. výzvy "Infrastruktura pro
vzdělávání - integrované projekty ITI"

5197/128
11

Změna odpisového plánu na rok 2017 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2017
- Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizaci
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci
- Základní škole Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

5198/128
12

Žádost o spolufinancování "Výstavby tréninkového hřiště s umělým povrchem"
Rada městského obvodu
nesouhlasí
se spolufinancováním nákladů s FC Ostrava-Jih, z.s., Krasnoarmejců 2283/26a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ:
70312966 na projekt "Výstavba tréninkového hřiště s umělým povrchem" ve výši 30% t.j. 1.155.000 Kč v
rámci programu MŠMT "Podpora materiálně technické základny sportu" PROGRAM 133D531
doporučuje
zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih nesouhlasit se spolufinancováním nákladů s FC Ostrava-Jih,
z.s., Krasnoarmejců 2283/26a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70312966 na projekt "Výstavba tréninkového
hřiště s umělým povrchem" ve výši 30% t.j. 1.155.000 Kč v rámci programu MŠMT "Podpora materiálně
technické základny sportu" PROGRAM 133D531

5199/128
14

Pronájem bytů v bytovém domě na ul. Odborářská 68 a 70 v Ostravě-Hrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů v bytovém domě na ul. Odborářská 68 a 70 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle
důvodové zprávy
Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 11
L. S., trv. bytem Ostrava-Hrabůvka, fakt. bytem Ostrava-Dubina,
Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 28
S. M., bytem Ostrava-Vítkovice,

5200/128
15

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 na dobu určitou dle
důvodové zprávy
Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 5
P. M., bytem Ostrava-Hrabůvka,
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
P. M., bytem Ostrava-Hrabůvka,

5201/128
16

Pronájem bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 17
K. A., trv. bytem Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, fakt. bytem Ostrava-Bělský Les
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 52
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Ing. L. D., trv. bytem Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, fakt. bytem Ostrava-Mariánské Hory
5202/128
17

Návrh na odejmutí stavby lávky přes silnici I/11, ul. Rudná ze správy městského obvodu
Rada městského obvodu
bere na vědomí
informaci o dosavadním vývoji a současném stavu lávky přes silnici I/11. ul. Rudná, dle předloženého
materiálu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu požádat zastupitelstvo statutárního města Ostrava o odejmutí stavby
"Lávka pro pěší přes ul. Rudnou, silnice I/11, km 340,087" ze správy městského obvodu, dle předloženého
materiálu a jeho příloh

5203/128
18

Předání nemovitého majetku a změna úplného znění přílohy č.1 zřizovací listiny příspěvkové
organizace Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Technické služby Ostrava - Jih,
příspěvková organizace, IČ 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh dle
důvodové zprávy
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu
schválit úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava - Jih,
příspěvková organizace, IČ 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava s účinností od
20.9.2017

5204/128
19

Žádost o souhlas se svěřením stavby "Cyklostezka ul. Pavlovova - Plzeňská"
Rada městského obvodu
souhlasí
se svěřením stavby "Cyklostezka ul. Pavlovova - Plzeňská", stavebních objektů SO 101.1 Dělená a
samostatná stezka pro chodce a cyklisty a chodníky, SO 201 Opěrné zdi, SO 701 Schodiště" nacházejících
se na pozemcích p.č. 574/5, 575, 612/14, 612/18, 612/57, 612/59, 612/119, 612/121, 613/12, 613/91,
654/1, 654/2, 654/12, 654/17, 654/18, 654/152, 654/153, 654/251, 654/252, 1079/7, 1079/18 a
1079/33, k. ú. Zábřeh nad Odrou, do správy městského obvodu, dle předloženého materiálu a jeho přílohy

5205/128
20

Dodatek č. 1 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby s Českou
poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, ve znění Přílohy č. 1
předloženého materiálu,
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih, k podpisu Dodatku č. 1 k Dohodě o používání
výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby.

5206/128
21

Návrh na rozšíření elektronického nástroje E-ZAK o modul Elektronické aukce
Rada městského obvodu
rozhodla
o rozšíření elektronického nástroje E-ZAK o modul Elektronické aukce
a souhlasí
s vystavením objednávky na firmu QCM, s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČO: 26262525 na základě
cenové nabídky.

5207/128
22

Hromadný odpis vybraných pohledávek
Rada městského obvodu
souhlasí
s hromadným odpisem vybraných pohledávek v celkové výši 96,621.956,66 Kč dle přílohy č. 1 a 2 tohoto
materiálu, v nichž jsou specifikovány jednotlivé pohledávky a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih hromadně odepsat vybrané pohledávky v celkové výši
96,621,956,66 Kč dle přílohy č.1 a 2 a důvodové zprávy a jejich příloh

5208/128
23

Odpis pohledávek s příslušenstvím - ALELA - výroba nábytku a interiéru, s.r.o.
Rada městského obvodu
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rozhodla
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za společností ALELA - výroba nábytku a interiéru, s.r.o., IČ 623 62 940, ve výši 12 430,00 Kč z titulu
pozdní úhrady dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním nebytových prostor v domě č.p.
2619 č.or. 10 na ul. Plzeňská v Ostravě-Zábřehu a ve výši 2 530,00 Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
5209/128
24

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - J. B.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím po zemřelém
p. J. B., zemř. 15. 1. 2017, ve výši 69 035,00 Kč z titulu dlužného nájemného a záloh spojených s užíváním
bytu č. 42 v domě č.p. 1737 č.or. 32 na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu a bezdůvodného obohacení za
užívání předmětného bytu bez právního důvodu, ve výši 14 549,00 Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství
a ve výši 6 200,00 Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém
p. J. B., zemř. 15. 1. 2017, ve výši 69 035,00 Kč z titulu dlužného nájemného a záloh spojených s užíváním
bytu
č. 42 v domě č.p. 1737 č.or. 32 na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu a bezdůvodného obohacení za užívání
předmětného bytu bez právního důvodu, ve výši 14 549,00 Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství a ve
výši 6 200,00 Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

5210/128
25

Odpis pohledávky po zemřelé - A. Z.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávky po dlužníkovi - A. Z., zemř. 26. 1. 2017, ve výši 1 852 048,50 Kč včetně
příslušenství, když pohledávka vznikla z titulu dlužného nájemného a záloh na služby za užívání bytu č.41
na ulici M. Fialy 248/1 v Ostravě-Dubině, dle důvodové zprávy,
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih
odepsat pohledávku po dlužníkovi - A. Z., zemř. 26. 1. 2017, ve výši 1 852 048,50 Kč včetně příslušenství,
když pohledávka vznikla z titulu dlužného nájemného a záloh na služby za užívání bytu č.41 na ulici M. Fialy
248/1 v Ostravě-Dubině, dle důvodové zprávy.

5211/128
26

Odpis pohledávky po zemřelé - I. Z.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávky po dlužníkovi - I. Z., zemř. 15. 3. 2017, ve výši 749 507,82 Kč včetně
příslušenství, když pohledávka vznikla z titulu dlužného nájemného a záloh na služby za užívání bytu č. 6
na ulici Edisonova č. p. 382, č. or. 25 v Ostravě-Hrabůvce, dle důvodové zprávy,
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih
odepsat pohledávku po dlužníkovi - I. Z., zemř. 15. 3. 2017, ve výši 749 509,82 Kč včetně příslušenství,
když pohledávka vznikla z titulu dlužného nájemného a záloh na služby za užívání bytu č. 6 na ulici
Edisonova č. p. 382, č. or. 25 v Ostravě-Hrabůvce, dle důvodové zprávy,

5212/128
27

Odpis pohledávky po zemřelé - M. U.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávky po dlužníkovi - M. U., zemř. 22. 4. 2017, ve výši 459 963,60 Kč včetně
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příslušenství, když pohledávka vznikla z titulu dlužného nájemného a záloh na služby za užívání bytu č.6 na
ulici Letecká v Ostravě-Hrabůvce, dle důvodové zprávy,
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih
odepsat pohledávku po dlužníkovi - M. U., zemř. 22. 4. 2017, ve výši 459 963,60 Kč včetně příslušenství,
když pohledávka vznikla z titulu dlužného nájemného a záloh na služby za užívání bytu č.6 na ulici Letecká
v Ostravě-Hrabůvce, dle důvodové zprávy,
5213/128
28

Žádost o prominutí poplatku z prodlení - V. R.
Rada městského obvodu
souhlasí
s prominutím poplatku z prodlení pí V. R., ve výši 507 844,- Kč, z titulu dlužného kapitalizovaného
příslušenství za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 9, v domě č.p.
271, na ul. Františka Formana č. or. 47 v Ostravě-Dubině,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
prominout poplatky z prodlení pí V. R., ve výši 507 844,- Kč, z titulu dlužného kapitalizovaného příslušenství
za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 9, v domě č.p. 271, na ul.
Františka Formana č. or. 47 v Ostravě-Dubině,
dle důvodové zprávy.

5214/128
29

Souhlas se zpětvzetím exekučního návrhu vůči Z. A.
Rada městského obvodu
souhlasí
se zpětvzetím návrhu na nařízení exekuce vůči povinné Z. A., bytem Ostrava-Hrabůvka co do
pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu ze dne 30.4.1998, č.j. 65 Ro 1251/1998 vydaného
Okresním soudem v Ostravě co do částky 1,032.747,- Kč a co do částky 300,- Kč představující řežijní
paušál (dle vyhlvedené vyhláčky č. MS č. 254/2015 Sb., o paušálních náhradách pro účely rozhodování o
náhradě nákladů řízení, která se týká případů, kdy účastník není zastoupen advokátem nebo notářem
anebo patentovým zástupcem) vedené u Exekutorského úřadu Znojmo, Mgr. Vojtěcha Jaroše, soudního
exekutora

5215/128
30

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 89. schůze rady, konané dne
7. 11. 2016 do 110. schůze rady, konané dne 3. 5. 2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 89. schůze rady, konané dne 7. 11. 2016
do 110. schůze rady, konané dne 3. 5. 2017s tím, že se níže uvedená usnesení:
a) ponechávají v evidenci:
2989/74
3054/76
3060/76
3542/86
3560/88
4111/99
4116/99
4127/100
4480/107
4481/107
4482/107

4489/107
4550/109
4551/109
4552/109
4553/109
4554/109
4555/109

b) vyřazují z evidence:
2997/74
3162/79
3268/81
3545/88
3635/88
3637/88
3647/90
3654/90
3655/90

3790/91
3791/91
3792/91
3793/91
3794/91
3795/91
3796/91
3798/91
3799/91

3885/93
3886/93
3887/93
3888/93
3889/93
3890/93
3899/93
3900/93
3901/93

4022/97
4023/97
4028/97
4029/97
4030/97
4036/97
4038/97
4039/97
4041/97
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3694/90
3695/90
3696/90
3697/90
3698/90
3699/90
3700/90
3704/90
3711/90
3748/91
3751/91
3762/91
3783/91
3784/91
3785/91
3786/91
3787/91
3788/91
3789/91
4131/100
4168/100
4169/100
4170/100
4171/100
4172/100
4173/100
4174/100
4175/100
4176/100
4177/100
4178/100
4179/100
4181/100
4185/100
4188/101
4189/101
4192/102
4194/102
4218/102
4219/102
4226/102
4227/102
4254/102
4259/102
4260/102
4262/102
5216/128
31

3801/91
3802/91
3803/91
3804/91
3805/91
3806/91
3808/91
3812/91
3814/92
3815/92
3822/92
3823/92
3824/92
3827/92
3832/93
3857/93
3861/93
3883/93
3884/93

3953/94
3954/94
3955/94
3956/94
3957/94
3958/94
3962/94
3963/94
3964/94
3978/94
3979/95
3980/95
3983/96
3990/97
4017/97
4018/97
4019/97
4020/97
4021/97

4264/102
4265/102
4274/102
4275/102
4276/102
4285/103
4286/103
4301/104
4327/104
4329/104
4345/104
4347/104
4348/104
4349/104
4350/104
4351/104
4352/104
4353/104
4354/104
4355/104
4361/104
4362/104
4363/104
4371/105
4412/105
4413/105
4422/105

4043/98
4092/99
4096/99
4097/99
4098/99
4099/99
4100/99
4102/99
4103/99
4104/99
4105/99
4106/99
4107/99
4108/99
4109/99
4110/99
4114/99
4115/99
4117/99

4423/105
4424/105
4425/105
4426/105
4427/105
4428/105
4429/105
4430/105
4431/105
4438/105
4439/105
4442/105
4447/106
4448/106
4451/106
4501/107
4502/107
4503/107
4504/107
4505/107
4506/107
4507/107
4508/107
4509/107
4510/107
4511/107
4512/107

4514/107
4515/107
4519/107
4520/107
4524/108
4526/109
4529/109
4560/109
4564/109
4585/109
4586/109
4587/109
4588/109
4590/109
4591/109
4592/109
4593/109
4594/109
4595/109
4596/109
4597/109
4603/109
4605/110
4606/110
4607/110
4608/110

Návrh programu 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 7. 9.
2017
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem programu 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat dne
7. 9. 2017 od 13.00 hod., dle předloženého materiálu s doplněním

5217/128
32

Opakovaná žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě č. 38/032
/134/16 ze dne 27.07.2017
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít se spolkem MIKASA z.s., IČ: 22832386, se sídlem Lumírova 523/28, Ostrava-Výškovice, dodatek č.
3 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě č. 38/032/134/16 ze dne 27.07.2016 na prostor o výměře 251,82
m2 ve II. nadzemním podlaží pavilonu A v objektu č. p. 591, který je součástí pozemku p. č. 793/13 v k.ú.
Výškovice u Ostravy, adresní místo Lužická 591/4, Ostrava-Výškovice, kterým se prodlouží lhůta ke splnění
povinnosti budoucího nájemce požádat stavební úřad o stavební povolení nebo ohlášení stavby u
předmětného prostoru, a to do dne 31.12.2017, dle důvodové zprávy

5218/128
33

Podnájem bytu v bytovém domě na ul. Klegova 1440/21 v O.-Hrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
podle ustanovení § 2275 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o
udělení souhlasu k podnájmu:
- bytové jednotky 1440/7 nacházející se ve 2. nadzemním podlaží stavby č.p. 1440, která je součástí
pozemku parcelní č. st. 1182 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Hrabůvka, adresní místo
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Klegova 21, obec Ostrava jeho nájemci pí M. Š., bytem Jistebník, na dobu určitou - 12 měsíců, s účinností
od 25.08.2017 do 24.08.2018, nejdéle však na dobu určitou, a to ke dni podání návrhu na vklad kupní
smlouvy k předmětné bytové jednotce do katastru nemovitostí;
- bytové jednotky 1440/41 nacházející se v 11. nadzemním podlaží stavby č.p. 1440, která je součástí
pozemku parcelní č. st. 1182 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Hrabůvka, adresní místo
Klegova 21, obec Ostrava jeho nájemci p. D. R., bytem Ostrava-Hrabůvka, na dobu určitou - 12 měsíců, s
účinností od 01.09.2017 do 31.08.2018, nejdéle však na dobu určitou, a to ke dni podání návrhu na vklad
kupní smlouvy k předmětné bytové jednotce do katastru nemovitostí,
dle důvodové zprávy
5219/128
34

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o
nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 95
S. K., Zimmlerova
M. Fialy 1, 0+1, standard, č. b. 53
B. J., U Studia
Oráčova 1, 1+1, standard, č. b. 28
Bc. S. L., Havířov
Klegova 23, 1+1, standard, č. b. 14
S. V., Bedrnova
Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 2
L. V., J. Maluchy
Jubilejní 9, 1+2, standard, č. b. 1
R. D., Uzavřená, O.-Vítkovice
Volgogradská 143, 1+2, standard, č. b. 9
Ing. O. J., Řadová
Volgogradská 94, 1+2, standard, č. 2
K. T., V. Jiřikovského
P. Lumumby 4, 1+2, standard, č. 5
G. J., B. Četyny a G. I., B. Četyny
Jubilejní 68, 1+3, standard, č. 3
K. V., J. Herolda
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
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 38
D. J., Kubínova, O.-Heřmanice
Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 5
S. P., Šponarova
Jubilejní 45, 1+4, standard, č. b. 3
D. M., B. Václavka a D. M., B. Václavka
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 19
A. H., Rottrova
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Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 45
S. P., O.-Nová Bělá
Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 11
H. L., Horní 3
5220/128
35

Pronájem garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 47, O.-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu garážového stání č. 3 v budově č. p. 271 objekt bydlení, který je součástí pozemku p. č.
71/109 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 271/47, Ostrava-Dubina ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, panu J. K., DiS., bytem Jana Škody,
700 30 Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce a s měsíční výší nájemného 815 Kč
vč. DPH

5221/128
36

Pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Volgogradská 2462/20, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o pronájmu prostor sloužících podnikání o velikosti 54,92 m² v budově č. p. 2462, objekt bydlení, která je
součástí pozemku p. č. st. 2868 v k. ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřená Městskému obvodu Ostrava-Jih, adresní místo Volgogradská 2462/20, Ostrava-Zábřeh, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 750 Kč/m²/rok, za účelem mimoškolního
vzdělávání dětí za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu do 15
dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o
právu provést stavbu, dle důvodové zprávy.
II. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu s paní Mgr. Alenou Koubkovou,
se sídlem Topolová 569 Ostrava-Vřesina, IČO 63353636, z důvodu vyřizování změny účelu užívání v
rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy
rozhodla
v případě neuzavření smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu ve stanovené lhůtě,
pronajmout předmětný prostor a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu v
rozsahu dle schváleného návrhu smlouvy s dalšími žadateli Ing. Petrem Dvořákem, se sídlem Jubilejní
622/88, Ostrava-Hrabůvka, IČO 75432820 a Mgr. Václavem Vojtovičem, se sídlem Lumírova 523/28,
Ostrava-Výškovice, IČO 87540151 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s výší nájemného 523
Kč/m²/rok za účelem zřízení kanceláře, dle důvodové zprávy

5222/128
37

Pronájem sociálního bytu na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu vyčleněného 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 967/4, 1+2, standard, č. b. 7
L. D., Adamusova

5223/128
38

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 30493 na odběrném místě č. 354 471 (pitník na tržnici Ostrava - Zábřeh), parcelní číslo 654/32, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, mezi společností
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ
45193673 a SMO, městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy

5224/128
39

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti "Experto credite s.r.o." v objektu na ul. Fr.
Formana 253/13, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající právnické osoby "Experto credite s.r.o.", jejímž
jednatelem je pan MUDr. Jozef Izrael, IČ: 61986721, se sídlem Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina, v
prostoru sloužícím podnikání v objektu č. p. 251, který je součástí pozemku p. č. 71/81 v k.ú. Dubina u
Ostravy, adresní místo. Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina, jejímž nájemcem je pan MUDr. Jozef Izrael,
IČ: 61986721, se sídlem Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina.
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Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající společnosti, a to po dobu trvání
nájemního vztahu pana MUDr. Jozefa Izraele k danému prostoru sloužícímu podnikání.
5225/128
40

Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu vyčl. pro potřeby sociálního bydlení, uzavření smlouvy o
ubytování
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
D. A., Čujkovova 1719/31, č .b. 91
M. J., Čujkovova 1718/29, č. b. 11
B. D., Rodimcevova 2055/25, č. b. 4
M. Z., Břenkova 2974/7 a M. M., Břenkova 2974/7, č. b. 3
K. J., trvale bytem J. Matuška a K. S., trvale bytem J. Matuška, V. Košaře 122/1, č. b. 52
D. H., Jubilejní 301/37, č. b. 1
S. R., trvale bytem Nučice, B. Václavka 1019/3, č. b. 4
S. V., Klegova 23, č. b. 26
L. S., trvale bytem Sámova, F. Formana 272/49, č. b. 8
P. P., trvale bytem Krakovská, Edisonova 404/5, č. b. 4
N. L., Horymírova 3063/123, č. b. 37
Š. D., Jiskřiček 2215/10, č. b. 2
B. T., Pavlovova 1628/71, č. b. 16
N. J., trvale bytem Jubilejní, Jubilejní 350/61, č. b. 5
II.
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. 20
Š. H., Čujkovova
III.
o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
místnost
místnost
místnost
místnost
místnost

5226/128
41

č.
č.
č.
č.
č.

10
12
17
18
20

-

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

Umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na střeše
bytového domu Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o umístění 2 ks antén a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu
na stávající stožár STA, umístěný na střeše bytového domu s č. pop. 2779, na ul. Tylova č. or. 4 v OstravěZábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 4447, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, se společností OVANET
a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 25857568, za účelem poskytnutí internetových
služeb na dobu určitou 5 let za výši úhrady 6.400,00 Kč/rok bez DPH za umístění zařízení. Odběr elektrické
energie pro provoz zařízení bude zajištěn nájemcem na základě instalace podružného elektroměru, dle
důvodové zprávy.
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih, k podpisu této smlouvy.

5227/128
42

Umístění rádiového retranslačního bodu na bytovém domě B. Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smluvy o umístění technologického zařízení na bytovém domě ve vlastnictví SMO, městského
obvodu Ostrava - Jih s č. pop. 930 B. Četyny č. or. 2, který je součástí pozemku parc. č. 130, k.ú. Dubina u
Ostravy mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih a společností OVANET a.s.,
IČ: 29399491, se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava - Přívoz, za účelem monitoringu bezpečnostní situace v
obvodu, v rozsahu dle důvodové zprávy.
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih, k podpisu této smlouvy
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5228/128
43

Umístění technologického zařízení na objekty v majetku SMO městského obvodu Ostrava - Jih
pro monitoring bezpečnostní situace v lokalitách obvodu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smluv o umístění technologického zařízení na objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava - Jih mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih a společností OVANET
a.s., IČ: 29399491, se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava - Přívoz, a to v souladu se Smlouvou o
poskytování služby elektronických komunikací č. 44/021/130/15 ze dne 6.8.2015 ve znění dodatku č. 2 této
smlouvy, za účelem monitoringu bezpečnostní situace v obvodu, v rozsahu dle důvodové zprávy
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava - Jih, k podpisu těchto smluv

5229/128
44

Zveřejnění záměru na výpůjčku části střešní plochy budovy pavilonu D objektu na ul. Mjr.
Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru na výpůjčku části střešní plochy budovy pavilonu D objektu na ul. Mjr. Nováka
1344/34 v Ostravě-Hrabůvce, o výměře 1,6 m2, za účelem instalace solárního panelu o velikosti 1x2 m, na
dobu určitou do 30.06.2022, dle důvodové zprávy

5230/128
45

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Výškovická 447/153, 1+3, standard, č. b. 66
I. F., Výškovická, Ostrava-Výškovice
Vlasty Vlasákové 967/4, 1+2, standard, č. b. 19
M. K., nar. 10.05.1982, Vlasty Vlasákové 967/4, Ostrava-Bělský Les

5231/128
46

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu při nesplnění podmínek přechodu
nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, a to s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu,
dle důvodové zprávy
Plzeňská 2619/10, 0+2, standard, č. b. 82
J. K., Plzeňská, Ostrava-Zábřeh
II.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni
31.08.2017, dle důvodové zprávy
Výškovická 631/184, 1+3, standard, č. b. 4
J. V., a D. V., Výškovická, Ostrava-Výškovice
Vlasty Vlasákové 962/15, 1+2, standard, č. b. 19
D. T., Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les
Horymírova 2975/4, 1+3, standard, č. b. 55
O. Š., a Z. Š., Horymírova, Ostrava-Zábřeh
III.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.09.2017 na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Výškovická 631/184, 1+3, standard, č. b 4
P. K., Výškovická, Ostrava-Výškovice
Vlasty Vlasákové 962/15, 1+2, standard, č. b. 19
H. P., Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les
Horymírova 2975/4, 1+3, standard, č. b. 55
M. Š., a G. Š., Horymírova, Ostrava-Zábřeh
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5232/128
47

Pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Čujkovova 17, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o pronájmu prostor o výměře 93,72 m² v bytovém domě č. p. 1713, který je součástí pozemku p. č. st.
2073 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Čujkovova č. or. 17, Ostrava-Zábřeh,ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, paní Aleně Kretkové, IČ: 60762209, se sídlem
Hulvácká 2822/22, 700 30 Ostrava-Zábřeh, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší
nájemného 735 Kč/m²/rok, za účelem užívání jako prádelna a čistírna,
II. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu s paní Alenou Kretkovou, IČ:
60762209, se sídlem Hulvácká 2822/22, 700 30 Ostrava-Zábřeh, z důvodu vyřizování změny účelu užívání
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy.

5233/128
48

Žádost o splátkový kalendář - D. V.
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením dohody o splátkách s paní D. V., bytem Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, k úhradě dluhu v celkové
výši 27.253 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.200 Kč, a to po dobu 22 měsíců, poslední
23. splátka bude stanovena ve výši 853 Kč, dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih
uzavřít dohodu o splátkách s paní D. V., bytem Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, k úhradě dluhu v celkové výši
27.253 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.200 Kč, a to po dobu 22 měsíců, poslední 23.
splátka bude stanovena ve výši 853 Kč, dle důvodové zprávy

5234/128
49

Žádost o splátkový kalendář - J. a M. F.
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením dohody o splátkách s p. J. F., a pí M. F., bytem Václava Košaře, Ostrava-Dubina, k úhradě dluhu
v celkové výši 27.240 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.700 Kč, a to po dobu 16 měsíců,
poslední 17. splátka bude stanovena ve výši 40 Kč, dle důvodové zprávy

5235/128
50

Podání občana městského obvodu adresované zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih (J.
Kubiczová)
Rada městského obvodu
bere na vědomí
písemné podání pí J. K., P. Lumumby, Ostrava-Zábřeh
rozhodla
o neposkytnutí slevy ze základního nájemného u bytové jednotky č. 11 o velikosti 1+2 v bytovém domě č.
pop. 2342 na ul. P. Lumumby č. or. 18 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 3283,
jehož výlučným nájemcem je paní Jolana Kubiczová, dle důvodové zprávy
souhlasí
s návrhem odpovědi pí J. K., P. Lumumby, Ostrava-Zábřeh, v rozsahu Přílohy č. 2, dle důvodové zprávy
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít písemné podání a návrh odpovědi na vědomí

5236/128
51

Revokace části usnesení rady městského obvodu č. 5154/126 ze dne 27.07.2017, Uzavření
dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v budově č.p.1492 na ul. Horní 55, O-Hrabůvka
a dodatku k dohodě o splátkách
Rada městského obvodu
revokuje
níže uvedenou část svého usnesení č. 5154/126 ze dne 27.07.2017, kterým rozhodla 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:
"- paní Radky Novobílské, IČ: 44735294, se sídlem Závodní 924/39, Ostrava-Hrabůvka, nájemní smlouva č.
2/b/032/108/95 ze dne 01.07.1995, ve znění dodatků, o celkové výměře 199,05 m2, za účelem
provozování pizzerie, s výší nájemného 1.011,46 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou", dle důvodové zprávy
rozhodla
I. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 2/b/032/108/95 ze dne 01.07.1995, ve znění dodatků, o celkové
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výměře 199,05 m2, za účelem provozování pizzerie, s výší nájemného 1.011,46 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, a to z důvodu poskytnutí slevy z nájemného ve výši 50 % od
01.07.2017 do dne Počátku doby omezení ve smyslu čl. II. odst. 3 uzavřeného dodatku k nájemní smlouvě
za pronájem prostor sloužících 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, adresní místo Horní
1492/55, Ostrava-Hrabůvka, z důvodu plánované rekonstrukce, v rozsahu dle předloženého návrhu, dle
důvodové zprávy
II. uzavřít dodatek k dohodě o splátkách č. 305/2016/OBH s paní Radkou Novobílskou, se sídlem Závodní
924/39, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, nájemkyní prostor sloužících 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, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, z důvodu změny výše měsíčních splátek a
prodloužení doby úhrady dlužného nájemného, v rozsahu dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy
5237/128
52

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově Mjr.
Nováka 1455/34, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 8/014/1946/08 ze dne 19.12.2008, ve znění dodatků, na
pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 1.411,72 m2 v budově č. p. 1455 objekt občanské
vybavenosti, který je součástí pozemku parc. č. st. 1303 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Mjr.
Nováka č. o. 34, Ostrava-Hrabůvka, s výši nájemného 141,45 Kč/m2/rok u výměry 1.392,36 m2 podlahové
plochy, s účelem užívání provozování školského zařízení a 1.735,88 Kč/m2/rok u výměry 19,36 m2
podlahové plochy, s účelem užívání provozování senátorské kanceláře, jehož nájemcem je Gymnázium
EDUCAnet Ostrava s.r.o., se sídlem Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 25380401, a to z důvodu
prodloužení výpovědní doby z tříměsíční výpovědní doby na šestiměsíční výpovědní dobu, v rozsahu dle
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy.

5238/128
53

Výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horymírova 3054/121,
O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o podání výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově Domu s pečovatelskou službou ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 3054, objekt
občanské vybavenosti, který je součástí pozemku p. č. st. 4911, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, adresní místo Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, paní Iloně Vítkové, IČ: 61608629, se
sídlem Celní 444/10, Hlučín, a to bez výpovědní doby z důvodu porušení povinností nájemce zvlášť
závažným způsobem, dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

5239/128
54

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 197/17/OMJ - prodloužení termínu úhrady kupní ceny
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu uzavřít s Bytovým družstvem Averinova 1681/2, IČO: 05745993, se
sídlem Averinova 1681/2, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30, dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 197/17/OMJ ze
dne 10.7.2017, kterým se prodlužuje termín pro úhradu kupní ceny nemovitých věcí a nákladů za
zpracování znaleckého posudku ve znění přílohy předloženého materiálu

5240/128
55

Dohoda o narovnání za bezesmluvní užívání části pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít dohodu o narovnání za bezesmluvní užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih pod garáží v cizím vlastnictví ve znění přílohy tohoto
materiálu s M. Z., bytem Petra Křičky, Ostrava-Moravská Ostrava z důvodu bezesmluvního užívání části
pozemku p.č.st. 2966/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova za období od 14. 12. 2015 do
29. 5. 2016 na částku 208 Kč.

5241/128
56

Návrh na vyřazení nemovitého majetku
Rada městského obvodu
souhlasí
s vyřazením nemovitého majetku - staveb z evidence majetkového odboru vedených na
rozvahovém účtě 021 0600
Jedná se o stavbu:
- litý asfalt v hodnotě 14 940,- Kč - v okolí objektu MŠ Klegova odloučeného
školy Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace

pracoviště

Mateřské

- sadové úpravy v hodnotě 19 020,- Kč - v okolí objektu MŠ P. Lumumby 14 odloučeného pracoviště
Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace
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- dlaždění v hodnotě 17 115,- Kč - v okolí objektu ZŠ Kosmonautů 13
- oplocení mezi ZŠ a hřištěm v hodnotě 3 029,- Kč - v okolí objektu ZŠ Kosmonautů 13,
obě stavby se nacházejí v okolí Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace
- dodatek stavebních prací v hodnotě 4 212,- Kč - v objektu MŠ Mitušova 6 odloučeného pracoviště
Základní školy a mateřské školy Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace
- houpačka včetně konstrukce v hodnotě 91 630,- Kč - v objektu MŠ U Zámku odloučeného pracoviště
Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy
5242/128
58

Pronájem a prodej pozemků se zřízením věcného břemene - služebnosti, k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Horymírova
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemky p.p.č. 42/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 111 m2, p.p.č. 42/8 - ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 36 m2 a p.č.st. 4711 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,
panu Ing. R. Z., Horymírova, Ostrava-Zábřeh, za účelem užívání pozemků p.p.č. 42/7 a 42/8 jako zahrady s
ročním nájemným ve výši 11,- Kč/m2/rok a pozemku p.č.st. 4711 pod stavbou garáže s ročním nájemným
ve výši 45,- Kč/m2/rok, tj. 3.057,- Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením
úhrady za prokazatelné bezesmluvní užívání části pozemku za období tří let přede dnem účinnosti nájemní
smlouvy ve výši 3057,- Kč/rok, tj. celkem 9.171,- Kč a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy
předloženého materiálu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemky p.č.st. 4711 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32
m2, p.p.č. 42/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 111 m2 a p.p.č. 42/8 - ostatní plocha a jiná plocha o
výměře 36 m2, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením správy městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví Ing. R. Z., Horymírova, Ostrava-Zábřeh, za
kupní cenu ve výši 65.160,- Kč + zákonná sazba DPH, s tím, že kupující uhradí náklady za zpracování
znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč + zákonná sazba DPH a správní poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí, a vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch
statutárního města Ostrava jako vlastníka vodovodního řadu, spočívající v právu mít umístěný, provozovat a
udržovat vodovodní řad v rozsahu ochranného pásma v části pozemku p.p.č. 42/7, v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 3380-148/2017, na dobu neurčitou za úplatu ve výši
100,- Kč a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy
předloženého materiálu, za podmínky uzavření nájemní smlouvy, uhrazení nájemného a částky za
prokazatelné bezesmluvní užívání pozemků

5243/128
59

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. U Studia"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 100/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "ul. U Studia", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání části pozemku pod stavbou parkovacího stání paní Z. M., bytem U Studia,
Ostrava - Zábřeh, za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 540 Kč ročně + zákonná sazba DPH na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

5244/128
60

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 121/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti CATFIRE
Group s.r.o., IČ: 28603532, se sídlem B. Četyny 932/6, 700 30 Ostrava - Bělský Les, za účelem užívání
části pozemku pod stávajícím schodištěm do nebytového prostoru v obytném domě č.p./č.or. 932/6, s
ročním nájemným ve výši 100,- Kč/m2/rok, tj. 700,- Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou, se stanovením úhrady za prokazatelné bezesmluvní užívání části pozemku tři roky zpětně ode dne
účinnosti této smlouvy ve výši 100,- Kč/m2/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu

5245/128
61

Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
pod garážemi v cizím vlastnictví, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45 Kč/m2/rok,
níže uvedeným vlastníkům:
1. pozemek p.č.st. 2424, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, M. G.,
bytem Výškovická, Ostrava-Zábřeh
2. pozemek p.č.st. 4861, zast. pl. o výměře 45 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy,
manželům M. a J. L., bytem Žoluděvova, Ostrava-Zábřeh
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a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh tohoto materiálu
5246/128
62

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemek p.č. st. 6409 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Při Hůře", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou paní V. Š., bytem Ostrava - Stará Bělá, za cenu 11
Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 154 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

5247/128
63

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava
Rada městského obvodu
souhlasí
s předáním majetku - veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce: "Místní
komunikace ul. Jiříkovského-Kaminského, Dubina u Ostravy - C 401 Veřejné osvětlení", k.ú. Dubina u
Ostravy v hodnotě 298 953,95 Kč
zmocňuje
vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu

5248/128
64

Souhlas s umístěním stavby a pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gorochovova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby dvou řad lodžií o rozměrech 2 x 3,9 m2 na částech pozemku 654/11 ostatní plocha,
zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gorochovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle situačního zákresu a
rozhodla
pronajmout části pozemku 654/11 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 7,8 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Gorochovova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih,
Bytovému družstvu Gorochovova 2, IČ: 27803341, se sídlem Gorochovova 1603/2, Zábřeh, 700 30
Ostrava, za účelem umístění a užívání dvou řad lodžií o rozměrech 2 x 3,9 m k bytovému domu č.p. 1603,
který je součástí pozemku st.p.č. 1956, s ročním nájemným 70,- Kč/m², tj. za roční nájemné 1.092,- Kč,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu, smlouvu o právu provést
stavbu ve znění přílohy tohoto materiálu

5249/128
65

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.
Letecká
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby šesti sloupců zavěšených lodžií o rozměrech krajních sloupců 2 x (3,74 m x 1,38 m) a v
místech dilatací bytových domů o rozměrech dvou sestav 2 x (7,56 m x 1,38 m), kde jedna sestava
obsahuje vždy dva sloupce lodžií, pod názvem „Stavební úpravy a přístavba bytového domu Letecká
583/40, 584/42 a 585/44, Hrabůvka, 700 30 Ostrava“ nad povrchem částí pozemku p.p.č. 245/5 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Letecká
a
rozhodla
uzavřít s Bytovým družstvem Letecká 40, 42, 44, IČ: 277 80 864, se sídlem Letecká 584/42, Hrabůvka,
700 30 Ostrava, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5250/128
66

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.
Provaznická
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby dvou sloupců zavěšených lodžií o rozměrech 2 x (3,74 m x 1,34 m) pod názvem
„Stavební úpravy a přístavba bytového domu Provaznická 817/73, Hrabůvka, 700 30 Ostrava“ nad
povrchem částí pozemku p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická
a
rozhodla
uzavřít se Společenstvím vlastníků Provaznická 73, IČ: 285 93 243, se sídlem Provaznická 817/73,
Hrabůvka, 700 30 Ostrava, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5251/128
67

Souhlas se vstupem na pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Svornosti, Drůbeží
Rada městského obvodu
souhlasí
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se vstupem na pozemky parc.č. 725/36 orná půda (ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, ZPF) a
parc.č. 856/1 trvalý travní porost (ZPF) v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městského obvodu Ostrava-Jih, za účelem pořízení fotografií k propagaci města
Ostravy pro plánovanou fotografickou publikaci, prostřednictvím bezpilotního letadla - dronu pro
provozovatele Borise Rennera, IČ: 48425583, bytem Oty Pavla 872/23, 721 00 Ostrava - Svinov, na období
do 30.10.2017
5252/128
68

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lok. Družstvo
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním zemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 1145 bm,
nadzemního kabelového vedení NN v předpokládané délce 202 bm, včetně 7 ks pojistkových skříní a 9 ks
sloupů pod názvem stavby „Ostrava - Zábřeh, Družstvo, NNv, NNk“ pod a nad povrchem částí pozemků
p.p.č. 555/1, p.p.č. 555/162, p.p.č. 556/103, p.p.č. 560/1, p.p.č. 566/25, p.p.č. 566/26, p.p.č. 566/27,
p.p.č. 566/28, p.p.č. 566/67, p.p.č. 566/69, p.p.č. 566/71, p.p.č. 566/74, p.p.č. 566/76, p.p.č. 566/139,
p.p.č. 566/143, p.p.č. 566/183, p.p.č. 567, p.p.č. 574/5 vše ostatní plocha, ostatní komunikace a st.p.č.
1681/1 zastavěná plocha na nádvoří, společný dvůr v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Družstvo, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 555/1, p.p.č.
555/162, p.p.č. 556/103, p.p.č. 560/1, p.p.č. 566/25, p.p.č. 566/26, p.p.č. 566/27, p.p.č. 566/28, p.p.č.
566/67, p.p.č. 566/69, p.p.č. 566/71, p.p.č. 566/74, p.p.č. 566/76, p.p.č. 566/139, p.p.č. 566/143, p.p.č.
566/183, p.p.č. 567, p.p.č. 574/5 vše ostatní plocha, ostatní komunikace a st.p.č. 1681/1 zastavěná
plocha na nádvoří, společný dvůr v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního kabelového vedení
NN, nadzemního kabelového vedení NN, včetně 7 ks pojistkových skříní a 9 ks sloupů pod názvem stavby
„Ostrava - Zábřeh, Družstvo, NNv, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín
- Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm
zemního kabelového vedení NN a nadzemního kabelového vedení NN a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná
sazba DPH za umístění 1 ks pojistkové skříně a 1 ks sloupu
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NN, nadzemního kabelového
vedení NN, včetně 7 ks pojistkových skříní a 9 ks sloupů pod a nad povrchem částí dotčených pozemků, a
to vše v rozsahu daném geometrickým plánem a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.9.2021 uzavřít s vlastníkem stavby - společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění
přílohy tohoto materiálu

5253/128
69

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním zemního kabelového vedení NNk pod názvem stavby „Ostrava-Zábřeh
154/14, Gříšek, NNk“ v předpokládané délce cca 3 bm 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 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, za účelem umístění zemního kabelového vedení NNk
pod názvem stavby „Ostrava-Zábřeh 154/14, Gříšek, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH
za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NNk
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NNk v části dotčeného
pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.8.2019 uzavřít s vlastníkem stavby - společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění
přílohy tohoto materiálu

5254/128
70

Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby v k.ú. Hrabůvka, ul. Alberta Kučery
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením opravy s názvem stavby „Zateplení fasády, generální oprava lodžií a generální oprava střechy
bytového domu, Alberta Kučery 1246/15, Ostrava-Hrabůvka“ bytového domu č.p. 1246 na ulici Alberta
Kučery 15, stojícím na pozemku st.p.č. 1312 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, ul. Alberta
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Kučery, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, pro účely
podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu PANEL 13+ popř. dotačního programu IROP
Společenstvím vlastníků Alberta Kučery 1246, IČ: 055 02 594, se sídlem Alberta Kučery 1246/15,
Hrabůvka, 700 30 Ostrava
5255/128
71

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Sámova - aktualizace
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č.
340/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 838 m², dle zaměření pozemku, v k.ú. Hrabůvka, ulice Sámova, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část pozemku

5256/128
72

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku a záměr na pronájem části pozemku v lokalitě
"Pavlovova - Rudná", k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/90/16/Sl ze dne 11. 4. 2016, na nájem části pozemku p.p.č.
688/4 - ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 245 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, užívaného jako zahrádka č. 50 a
č. 51 dohodou ke dni 31. 8. 2017 a uzavřít s paní M.S., bytem Hulvácká, Ostrava - Zábřeh Dohodu o
ukončení nájmu ve znění přílohy tohoto materiálu
a rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 688/4 - ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 245 m², v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, za účelem užívání zahrádky č.50 a č. 51 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

5257/128
73

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku a záměr na pronájem části pozemku v lokalitě "ul.
Krokova", k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/421/12/Ulr ze dne 13. 9. 2012, na nájem části pozemku
p.p.č. 458/38 - zahrada o celkové výměře 91 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, užívaného jako zahrádka č. 8 dohodou ke dni
30. 9. 2017 a uzavřít s panem Z. R., bytem Krokova, Ostrava - Zábřeh Dohodu o ukončení nájmu ve znění
přílohy tohoto materiálu
a rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/38 - zahrada o výměře 91 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
za účelem užívání zahrádky č. 8 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

5258/128
74

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
1) o záměru pronajmout parkovací stání č. 34 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana za účelem
užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
2) o záměru pronajmout parkovací stání č. 52 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana za účelem
užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
3) o záměru pronajmout parkovací stání č. 20 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka za účelem
užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
4) o záměru pronajmout parkovací stání č. 03 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku 225 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 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

5259/128
75

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. 2404, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
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Výtopny
2. ½ pozemku p.č.st. 2959/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
3. část pozemku p.č.st. 2974/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,38 m2 (celková výměra 135 m2),
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/22374 příslušejícího k jednotce 5555/191 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
4. pozemek p.č.st. 4732, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul.
Starobělská
5. část pozemku p.p.č. 773/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita U Výtopny
5260/128
76

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem pozemku p.č. st. 6019 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou.

5261/128
77

Záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů
– restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru změnit Nájemní smlouvu č. 7/014/196/16/Hud ze dne 5.10.2016, uzavřenou s Martinem
Hrubešem, IČ: 654 84 495, bytem Staroveská 296, 739 44 Brušperk, za účelem provozování restaurační
zahrádky, a to snížením výměry z 85 m² na výměru 61 m² pronajaté části pozemku p.p.č. 245/1 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka ul. Zlepšovatelů, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

5262/128
78

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, PODA a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.č.st. 1184 zastavěná plocha a nádvoří,
p.č.st. 1564 zastavěná plocha a nádvoří, p.č.st. 1568 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 288/18 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 304/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 311/1 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 311/2 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 311/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 311/33
ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č.311/36 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 475/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 482/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 485/1 ostatní plocha, zeleň, 485/26
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 485/27 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 485/28 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 939/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 939/4 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 939/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 939/13 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 939/20 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 939/22
ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 939/36 ostatní plocha, zeleň, vše 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 892.254 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. 1139-822/2009, č. 1175-823/2010, č.1275-861/2012, č. 1399-691/2015 a č.
1174-820/2010
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

5263/128
79

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. 236/10 - ostatní plocha, ostatní
komunikace (vzniklého z původní parcely EN 236/10), p.p.č. 241/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace
(vzniklého z původního pozemku EN 241/7), p.p.č. 243/8 - ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 243/9 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 243/10 - ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 245/5 - ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 245/6 - ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 245/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 245/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 245/9 - 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 665,7 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 63
907 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování horkovodní přípojky, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 863-234/2001.
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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.
5264/128
80

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (2)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků p.p.č. 270/4 - ostatní plocha, zeleň a p.p.č.
270/6 - 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 197 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 49 250 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 geometrickými plány
č. 963-230a/2004 a 963-230b/2004.
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.

5265/128
82P

Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Hřiště pro sport a vzdělávání, Provaznická, dodatek č.
2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 - ke smlouvě o dílo agendové č. S/0259/2017/INV ze dne 14. 3. 2017 na realizaci
stavby s názvem „Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Hřiště pro sport a vzdělávání, Provaznická" se
zhotovitelem graseko, s.r.o., Blanická 217/86, 724 00 Ostrava - Stará Bělá, IČ: 25840371 v důsledku
zohlednění změn smlouvy o dílo ve věci způsobu řešení termínů smluvních závazků.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové č.
S/0259/2017/INV ze dne 14. 3. 2017 na realizaci stavby „Projekt z participativního rozpočtu 2016 - Hřiště
pro sport a vzdělávání, Provaznická",
Termín: 05. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0259/2017/INV ze dne 14. 3. 2017 na výše
uvedenou zakázku.
Termín: 29. 08. 2017

5266/128
83P

Veřejná zakázka "Oprava fasády a střechy objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh" - dodatek č.
1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0701/2017/OBH ze dne 21.6.2017 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava střechy a fasády objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh" se
zhotovitelem společností ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s., IČ: 04670329, se sídlem Bořivojova 646/50,
718 00 Ostrava-Kunčičky, kterým se mění cena díla z důvodu realizace dodatečných prací souvisejících s
dokončením díla v rozsahu dle Změnového listu č. 1 na cenu nejvýše přípustnou 2 129 492,92 Kč bez DPH,
dle důvodové zprávy
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0701/2017/OBH ze dne 21.6.2017 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava střechy a fasády objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 30. 08. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0701/2017/OBH ze dne 21.6.2017 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava střechy a fasády objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 01. 09. 2017
Mgr. Soně Cingrové, pov. zastup. ved. odboru BH
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/0701/2017/OBH ze dne 21.6.2017 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava střechy a fasády
objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 05. 09. 2017

5267/128
84P

Veřejná zakázka "Vybudování kanalizační přípojky pro budovu A v objektu Volgogradská
3149/32A, Ostrava-Zábřeh" - dodatek č. 1
Rada městského obvodu
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rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0653/2017/OBH ze dne 9.6.2017 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Vybudování kanalizační přípojky pro budovu A na ul. Volgogradská
3149/32A, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem společností ŠÍP STAVING s.r.o., IČ: 25385755, se sídlem Kpt.
Vajdy 3047/20, 700 30 Ostrava-Zábřeh, kterým se mění cena díla z důvodu realizace dodatečných prací
souvisejících s dokončením díla v rozsahu dle Změnového listu č. 1 na cenu nejvýše přípustnou 300 947,49
Kč bez DPH dle důvodové zprávy
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0653/2017/OBH ze dne 9.6.2017 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Vybudování kanalizační přípojky pro budovu A na ul.
Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 30. 08. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0653/2017/OBH ze dne 9.6.2017 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Vybudování kanalizační přípojky pro budovu A na ul.
Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 01. 09. 2017
Mgr. Soně Cingrové, pov. zastup. ved. odboru BH
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/0653/2017/OBH ze dne 9.6.2017 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Vybudování kanalizační
přípojky pro budovu A na ul. Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 05. 09. 2017
5268/128
85P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 18.17
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava-Zábřeh“
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 18.17 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce
ul. Alejnikovova, 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, 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)
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 18.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 09. 11. 2017

5269/128
86P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 173.16
Zpracování projektové dokumentace - Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy "B" ÚMOb
Ostrava-Jih, ul. Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 173.16 Zpracování projektové dokumentace - Vybudování
kanceláří a bufetu v 1. NP budovy "B" ÚMOb Ostrava-Jih, ul. Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka v
otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
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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 173.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 09. 11. 2017
5270/128
87P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Umytí fasád bytového
domu ul Výškovická 151, Ostrava-Výškovice" VZ 94.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 94.17 na stavební práce "Umytí
fasád bytových domů tlakovou vodou, odstranění řas, mechů a lišejníků biologickým roztokem, následné
umytí tlakovou vodou a aplikaci hydrofobního penetračního nátěru proti tvorbě řas a mechů bytového domu
ul. Výškovická 151, Ostrava-Výškovice“ dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. 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 94.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 11. 2017
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5271/128
88P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - ,,Umytí fasád bytových
domů a aplikace hydrof.penetr.nátěru BD Volgogradská 72,74,82,84,86,88,90,92,94, O.-Zábřeh“
VZ 54.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 54.17 na stavební práce "Umytí
fasád bytových domů tlakovou vodou, odstranění řas, mechů a lišejníků biologickým roztokem, následné
umytí tlakovou vodou a aplikaci hydrofobního penetračního nátěru proti tvorbě řas a mechů bytových domů
Volgogradská 72, 74 ,82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, Ostrava Zábřeh“ dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust. §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém
přínosu s doplněním
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. 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 54.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 11. 2017

5272/128
89P

Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 300 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za II. čtvrtletí r. 2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od 100 000,- Kč do 300 000,- Kč bez DPH za II.
čtvrtletí roku 2017 odborů: strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury ; dopravy a
komunálních služeb; hospodářské správy ; bytového a ostatního hospodářství; majetkového; financí a
rozpočtu; investičního; správních činností; sociální péče; výstavby a životního prostředí; podpory volených
orgánů; referátu vzdělávání a sekretariátu tajemníka; oddělení kontroly a interního auditu a příspěvkových
organizací: Technických služeb Ostrava-Jih, p.o.; Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Březinova 52, p.o.; Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o.; Základní a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.; Základní školy a mateřské školy OstravaVýškovice,Šeříková 33, p.o.; Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p. o.;
Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p. o.; Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27,
p.o.; Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p. o.; Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.
o.; Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, p.o.; Základní školy a mateřské školy, Ostrava-Hrabůvka,
A. Kučery 20, p.o.; Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o.; Základní a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o.; Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.
Košaře 6, p.o.; Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o.; Základní školy a
mateřské školy MUDr. E. Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, p.o.; Mateřské školy Ostrava-Výškovice,
Staňkova 33, p. o.; Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, p.o.; Mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Za Školou 1, p.o.; Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, p.o. ; Mateřské školy Ostrava-Dubina, A.
Gavlase 12A, p.o.; Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, p.o.; dle oddílu A části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn.

5273/128
90P

Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 2017
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5274/128
91P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 95.17
Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 95.17
"Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, 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, a v souladu s
Metodikou zadávání zakázek MPSV, Dokumentace programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb 2016-2020, v platném znění, 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 OBH
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 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. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru OBH
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
3. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 95.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 12. 10. 2017

5275/128
92P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
79.17 Revitalizace MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 79.17 "Revitalizace MŠ
Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka“ 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. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
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. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
náhradníci členů
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 79.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 09. 11. 2017
5276/128
93P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - „Tonery originál 2017“ VZ 72.17
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
VZ 72.17 „Tonery originál 2017“ a o uzavření rámcové kupní smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky
za jednotkové nabídkové ceny uvedené v příloze č. 1 závazného návrhu rámcové kupní smlouvy, jež je
nedílnou přílohou tohoto přínosu, s vybraným dodavatelem PWR computers s.r.o. se sídlem Slévárenská
415/4, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 48394246
ukládá
Ing. Radimu Navrátilovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit rámcovou kupní smlouvu s vybraným dodavatelem k VZ 72.17„Tonery originál 2017“
Termín: 01. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit rámcovou kupní smlouvu s vybraným dodavatelem k VZ 72.17„Tonery originál 2017“
Termín: 06. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem k VZ 72.17„Tonery originál 2017“
Termín: 11. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové kupní smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky na dodávky VZ 72.17 „Tonery originál 2017“
Termín: 29. 09. 2017

5277/128
94P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Pozáruční servis tiskáren a
multifunkčních tiskáren 2017“ VZ 71.17
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na služby
VZ 71.17 „Pozáruční servis tiskáren a multifunkčních tiskáren 2017“ a o uzavření rámcové smlouvy na
plnění předmětu veřejné zakázky za jednotkové nabídkové ceny uvedené v příloze č. 4 závazného návrhu
rámcové smlouvy, jež je nedílnou přílohou tohoto přínosu, s vybraným dodavatelem amethyst.cz, s.r.o. se
sídlem Lámař 41/12, 711 00 Ostrava - Koblov, IČ: 25904540
ukládá
Ing. Radimu Navrátilovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit rámcovou smlouvu s vybraným dodavatelem k VZ 71.17 „Pozáruční servis tiskáren a
multifunkčních tiskáren 2017“
Termín: 01. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit rámcovou smlouvu s vybraným dodavatelem k VZ 71.17 „Pozáruční servis tiskáren a
multifunkčních tiskáren 2017“
Termín: 06. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem k VZ 71.17 „Pozáruční servis tiskáren a
multifunkčních tiskáren 2017“
Termín: 11. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky na služby VZ 71.17 „Pozáruční servis tiskáren a multifunkčních tiskáren 2017“
Termín: 29. 09. 2017

5278/128
95P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Technické zabezpečení voleb
2017 a 2018“ VZ 78.17
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na služby
VZ 78.17 „Technické zabezpečení voleb 2017 a 2018“ a o uzavření nájemní smlouvy s vybraným
dodavatelem CS21 Nextnet s.r.o. se sídlem Žerotínova 1051/19, 702 00 Ostrava, IČ: 61977306, za
nabídkovou cenu 420.000,00 Kč bez DPH
ukládá
Ing. Radimu Navrátilovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit nájemní smlouvu s vybraným dodavatelem k VZ 78.17„Technické zabezpečení voleb 2017 a 2018“
Termín: 01. 09. 2017
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Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit nájemní smlouvu s vybraným dodavatelem k VZ 78.17„Technické zabezpečení voleb 2017 a 2018“
Termín: 06. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování nájemní smlouvy s vybraným dodavatelem k VZ 78.17 „Technické zabezpečení voleb
2017 a 2018“
Termín: 11. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh nájemní smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky na služby VZ 78.17 „Technické zabezpečení voleb 2017 a 2018“
Termín: 29. 09. 2017
5279/128
96P

Zpráva komise (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
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na služby VZ
58.17 "Vyměření společných prostor bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih pro zajištění úklidu" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- ČOS exim, s.r.o., Alešova 366/26, 370 01 České Budějovice 6, IČO: 47237287, za nabídkovou cenu Kč
304.000,00 bez DPH, tj. Kč 367.840,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 70 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ
58.17 "Vyměření společných prostor bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih pro zajištění úklidu"
Termín: 01. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ
58.17 "Vyměření společných prostor bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih pro zajištění úklidu"
Termín: 06. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné
zakázky malého rozsahu na služby VZ 58.17 "Vyměření společných prostor bytových domů v majetku SMO,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih pro zajištění úklidu"
Termín: 08. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na služby VZ 58.17 "Vyměření společných prostor bytových domů v majetku SMO,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih pro zajištění úklidu"
Termín: 30. 09. 2017

5280/128
97P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Zajištění vybraných činností při
vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v roce 2018“ VZ 77.17
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na služby VZ
77.17 "Zajištění vybraných činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v roce 2018“ a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Strategic Consulting, s.r.o. se sídlem Pod Rapidlem 10, 100 00
Praha 10, IČO: 25792920, za nabídkovou cenu Kč 715.000,00 bez DPH, tj. Kč 865.150,00 vč. DPH, což
odpovídá částce Kč 65.000,00 bez DPH za 1 titul periodika v nákladu 50.000 ks a za podmínek stanovených
závazným návrhem smlouvy o dílo, který tvoří nedílnou přílohu tohoto přínosu
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem k VZ 77.17 „Zajištění vybraných činností při vydávání
obvodního zpravodaje Jižní listy v roce 2018“
Termín: 01. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 77.17 „Zajištění vybraných činností při
vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v roce 2018“
Termín: 06. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 77.17 „Zajištění
vybraných činností při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy v roce 2018“
Termín: 08. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na služby VZ 77.17 „Zajištění vybraných činností při vydávání obvodního zpravodaje
Jižní listy v roce 2018“
Termín: 30. 09. 2017
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5281/128
98P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Zpracování Průkazů energetické
náročnosti budov městského obvodu Ostrava-Jih“ VZ 74.17
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na služby
VZ 74.17 „Zpracování Průkazů energetické náročnosti budov městského obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem IR INSPECTIONS s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 93, 549 54
Police nad Metují, IČ: 27535509, za nabídkovou cenu 59.900,00 Kč bez DPH a lhůtou realizace 30
kalendářních dnů,
a druhým v pořadí s dodavatelem oekoplan Czech Republic s.r.o. se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno,
IČO: 25331299, za nabídkovou cenu 80.000,00 Kč bez DPH a lhůtou realizace 60 kalendářních dnů.
ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 74.17 „Zpracování Průkazů energetické náročnosti
budov městského obvodu Ostrava-Jih“.
Termín: 01. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 74.17 „Zpracování Průkazů energetické náročnosti
budov městského obvodu Ostrava-Jih“.
Termín: 06. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební
práce VZ 74.17 „Zpracování Průkazů energetické náročnosti budov městského obvodu Ostrava-Jih“.
Termín: 11. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na služby VZ 74.17 „Zpracování Průkazů energetické náročnosti budov městského
obvodu Ostrava-Jih“.
Termín: 29. 09. 2017

5282/128
99P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního
zařízení MŠ Klegova 1275/4, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 86.17
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce VZ 86.17 „Oprava sociálního zařízení MŠ Klegova 1275/4, Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o
dílo s vybraným dodavatelem:
- TTM Morava s.r.o., se sídlem Kubánská 1507/8, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 25819046, za nabídkovou
cenu 613.749,15 Kč bez DPH, tj. 742.636,47 Kč vč. DPH a lhůtou realizace 40 kalendářních dnů od zahájení
díla, a
jako druhým v pořadí s účastníkem:
- EV - servis s. r. o., se sídlem Klimkovická 58/30, 708 00 Ostrava- Poruba, IČ: 60318457, za nabídkovou
cenu 685.669,83 Kč bez DPH, tj. 829.660,83 Kč vč. DPH a lhůtou realizace 40 kalendářních dnů od zahájení
díla.
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 86.17 „Oprava sociálního zařízení MŠ Klegova
1275/4, Ostrava-Hrabůvka“.
Termín: 31. 08. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 86.17 „Oprava sociálního zařízení MŠ Klegova
1275/4, Ostrava-Hrabůvka“.
Termín: 07. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební
práce VZ 86.17 „Oprava sociálního zařízení MŠ Klegova 1275/4, Ostrava-Hrabůvka“.
Termín: 11. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 86.17 „Oprava sociálního zařízení MŠ Klegova 1275/4, OstravaHrabůvka“.
Termín: 29. 09. 2017

5283/128
100P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 81.17 Revitalizace MŠ
Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 81.17 "Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným dodavatelem:
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- MIJO - STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 27833551, za
nabídkovou cenu Kč 3.204.943,00 bez DPH a s lhůtou realizace 75 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ 81.17 "Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh"
Termín: 01. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ 81.17 "Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh"
Termín: 06. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 81.17 "Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava Zábřeh"
Termín: 08. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 81.17 "Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh"
Termín: 30. 09. 2017
5284/128
101P

Zrušení VZ (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
dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o zrušení veřejné zakázky 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" 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 této veřejné zakázky na
stavební práce VZ 82.17 "Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 1 Slezská 16, č. 2 Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní
30a, Ostrava - Hrabůvka"
Termín: 31. 08. 2017

5285/128
102P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Modernizace sauny vč.
zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice" VZ 90.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 90.17 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 90.17 vyplývající z usnesení
Termín: 31. 08. 2017

5286/128
103P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Přírodovědná učebna v
přírodě na Srbské" VZ 91.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 91.17 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 91.17 vyplývající z usnesení
Termín: 31. 08. 2017

5287/128
105

Udělení vyjímky ze ZÁSAD pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací pro akci "Přírodovědná
učebna v přírodě na Srbské"
Rada městského obvodu
uděluje
odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury výjimku ze ZÁSAD pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, a to z ustanovení dle části II. skupiny B - článku I. tak, aby mohl být osloven
odborem strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury k podání nabídky pouze jeden
uchazeč
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5288/128
106

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje souhlas
s přijetím finančního daru ve výši Kč 32 786,00 do vlastnictví Základní školy a a mateřské školy OstravaZábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. dle důvodové zprávy

5289/128
107P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
11.17 Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 11.17 "Revitalizace ZŠ
Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ 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, a v souladu s metodickým pokynem poskytovatele
dotace Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020, verze 6.0, 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. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
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. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
5. Ing. Karel Malík, předseda komise ekonomické a investiční rady obvodu, člen zastupitelstva obvodu
náhradníci členů
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
5. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 11.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 09. 11. 2017

5290/128
108P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Výměna oken v
tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina" VZ 87.17
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 87.17 "Výměna oken v tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina"
o vyloučení účastníka, a to:
- TERNO FIREK s.r.o., Pobialova 1432/23, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČ: 26847221,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 87.17 "Výměna oken v tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina" a o uzavření smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem:
- THERM, spol. s r. o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava- Zábřeh, IČ: 42766991, za nabídkovou cenu
2.051.875,66 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 60 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
87.17 "Výměna oken v tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina".
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Termín: 01. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
87.17 "Výměna oken v tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina".
Termín: 08. 09. 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 87.17 "Výměna oken v tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina".
Termín: 12. 09. 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 87.17 "Výměna oken v tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina".
Termín: 29. 09. 2017
5291/128
109P

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zjednodušené
podlimitní řízení) - VZ 155.16 Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
bere na vědomí
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce VZ 155.16 "Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh" dle přiložené důvodové
zprávy
bere na vědomí
prodloužení lhůt dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

5292/128
110P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Čištění vpustí dešťové kanalizace
v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 1“ VZ 92.17
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na služby
VZ 92.17 „Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č.
1“ a o uzavření rámcové smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky za jednotkové nabídkové ceny
uvedené v čl. III závazného návrhu rámcové smlouvy o dílo, jež je nedílnou přílohou tohoto přínosu s
vybraným dodavatelem SEKOS Morava, s.r.o. se sídlem Vratimovská 716, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ:
25832654
ukládá
Mgr.Danieli Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit rámcovou smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 92.17 „Čištění vpustí dešťové kanalizace v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 1“
Termín: 01. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit rámcovou smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 92.17 „Čištění vpustí dešťové kanalizace v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 1“
Termín: 06. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 92.17 „Čištění vpustí dešťové
kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 1“
Termín: 11. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 92.17 „Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském
obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 1“
Termín: 29. 09. 2017

5293/128
111P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Čištění vpustí dešťové kanalizace
v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 2“ VZ 93.17
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na služby
VZ 93.17 „Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č.
2“ a o uzavření rámcové smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky za jednotkové nabídkové ceny
uvedené v čl. III závazného návrhu rámcové smlouvy o dílo, jež je nedílnou přílohou tohoto přínosu s
vybraným dodavatelem SEKOS Morava, s.r.o. se sídlem Vratimovská 716, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ:
25832654
ukládá
Mgr.Danieli Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit rámcovou smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 93.17 „Čištění vpustí dešťové kanalizace v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 2“
Termín: 01. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
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prověřit rámcovou smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 93.17 „Čištění vpustí dešťové kanalizace v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 2“
Termín: 06. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 93.17 „Čištění vpustí dešťové
kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 2“
Termín: 11. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 93.17 „Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském
obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018, lokalita č. 2“
Termín: 29. 09. 2017
5294/128
112P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava elektroinstalace
společných a sklepních prostor bytového domu Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh" VZ 88.17
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 88.17 "Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor bytového domu Čujkovova
31/1719, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o., Nájemnická 676/35, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 26822229 za
nabídkovou cenu 1.878.484,00 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 39 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
88.17 "Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor bytového domu Čujkovova 31/1719,
Ostrava-Zábřeh".
Termín: 04. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
88.17 "Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor bytového domu Čujkovova 31/1719,
Ostrava-Zábřeh".
Termín: 08. 09. 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 88.17 "Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor
bytového domu Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 14. 09. 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 88.17 "Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor
bytového domu Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 29. 09. 2017

5295/128
113P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava elektroinstalace
společných a sklepních prostor bytových domů Slezská 13/390 a Slezská 11/402, OstravaHrabůvka" VZ 89.17
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 89.17 "Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor bytových domů Slezská 13/390 a
Slezská 11/402, Ostrava-Hrabůvka"a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o., Nájemnická 676/35, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 26822229 za
nabídkovou cenu 324.598,00 bez DPH a s lhůtou realizace 39 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
89.17 "Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor bytových domů Slezská 13/390 a Slezská
11/402, Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 04. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
89.17 "Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor bytových domů Slezská 13/390 a Slezská
11/402, Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 08. 09. 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 89.17 "Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor
bytových domů Slezská 13/390 a Slezská 11/402, Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 14. 09. 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 89.17 "Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor
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bytových domů Slezská 13/390 a Slezská 11/402, Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 29. 09. 2017
5296/128
114P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - ,,Oprava přístupových
schodišť a rampy v areálu objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice“ VZ 47.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 47.17 na stavební práce "Oprava
přístupových schodišť a rampy v areálu objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice“ dle § 27 písm. b) v
návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům
uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Roman Knopp, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc.Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru OBH
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Roman Knopp, odbor bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru OBH
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 47.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 11. 2017

5297/128
115P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Zajištění pronájmu, servisu,
montáže, demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017- 2018“ VZ
60.17
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na služby
VZ 60.17 „Zajištění pronájmu, servisu, montáže, demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu
Ostrava-Jih v letech 2017- 2018“ a o uzavření nájemní smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky s
vybraným dodavatelem BON JOUR ILLUMINATION s.r.o. se sídlem Fráni Šrámka 18/2622, 150 00 Praha 5,
IČO: 25683853, za nabídkovou cenu 1.238.000,00 Kč bez DPH.
ukládá
Mgr.Danieli Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit nájemní smlouvu s vybraným dodavatelem k VZ 60.17 „Zajištění pronájmu, servisu, montáže,
demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017- 2018“
Termín: 01. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit nájemní smlouvu s vybraným dodavatelem k VZ 60.17 „Zajištění pronájmu, servisu, montáže,
demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017- 2018“
Termín: 06. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování nájemní smlouvy s vybraným dodavatelem k VZ 60.17 „Zajištění pronájmu, servisu,
montáže, demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017- 2018“
Termín: 11. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh nájemní smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky na služby VZ 60.17 „Zajištění pronájmu, servisu, montáže, demontáže vánoční
výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017- 2018“
Termín: 29. 09. 2017

5298/128
116P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 99.17 Dodávka stolních
počítačů 2017

37 z 43

Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 99.17 "Dodávka
stolních počítačů 2017“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění
pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
2. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 99.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
Termín: 31. 10. 2017
5299/128
117

Stanovisko ke směně nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská a ul.
Výškovická
Rada městského obvodu
vydává
souhlasné stanovisko ke směně pozemků p.p.č. 455/74 ostatní plocha, dráha, p.p.č. 455/94 ostatní plocha,
dráha a p.p.č. 1095/5 ostatní plocha, dráha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská a ul. Výškovická,
nesvěřených městskému obvodu Ostrava – Jih do vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., IČ:
61974757, Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle předloženého návrhu

5300/128
118

Návrh rozpočtových opatření č. 27/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu
schválit rozpočtové opatření, kterým se
1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 27 714 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1155 o 14 907 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1156 o 12 807 tis. Kč
2)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121,
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121,
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121,
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121,
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121,
- snižuje financování na pol. 8115 o 10 987 tis. Kč

5301/128
120P

ORG
ORG
ORG
ORG
ORG

1124
1139
1157
1205
1206

o
o
o
o
o

510 tis. Kč
332 tis. Kč
1 137 tis. Kč
4 504 tis. Kč
4 504 tis. Kč

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 76.17 Oprava
oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu
Rada městského obvodu
rozhodla
dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu a v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné
zakázce na stavební práce VZ 76.17 "Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu" z důvodu, že po
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uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením zadávacího řízení k této
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 76.17 "Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu"
Termín: 31. 08. 2017
5302/128
121P

Návrh na odvolání ředitele příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih zřízené
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 121P, týkající se návrhu na odvolání ředitele příspěvkové organizace Technické
služby Ostrava-Jih zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih.

5303/128
122

Odvolání a jmenování členů likvidační komise
Rada městského obvodu
odvolává
stávající předsedkyni a členy likvidační komise s účinností od 25. 8. 2017
jmenuje
s účinností od 26. 8. 2017 likvidační komisi ve složení:
- předseda:
Ing. Radim Navrátil (odbor hospodářské správy)
- členové:
Ing. Gabriela Tóthová, DiS. (odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství s kultury)
Mgr. Soňa Cingrová (odbor bytového a ostatního hospodářství)
Yveta Krainová (odbor hospodářské správy)
Renáta Kroupová (odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství s kultury)
Ing. Blanka Jaloviecová (odbor bytového a ostatního hospodářství)
- tajemnice:
Mgr. Taťána Frajs (odbor hospodářské správy)

5304/128
123

Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců
Rada městského obvodu
zrušuje
část usnesení č. 5004/121 ze dne 29. 6. 2017 spočívající ve stanovení počtu zaměstnanců, a to ke dni 1. 9.
2017,
schvaluje
zřízení jednoho funkčního místa v rámci odboru investičního a stanoví počet zaměstnanců zařazených do
odboru investičního na 14, a to dnem 1. 9. 2017,
stanoví
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih na 340, a to dnem 1. 9. 2017,
schvaluje
změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih spočívající se změně Přílohy č. 2 dle
předloženého návrhu s účinností od 1. 9. 2017.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat všechna související personální opatření a schválené změny zapracovat do Organizačního řádu
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 01. 09. 2017

5305/128
124

Zrušení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
zrušuje
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace, které bylo vyhlášeno Radou městského obvodu Ostrava-Jih dne
29.6.2017 č. usnesení 5017/121
odvolává
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace jmenovanou dne 27.7.2017 č. usnesení
5039/126
ukládá
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Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury připravit materiál "Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace" pro
schůzi rady dne 14.9.2017
5306/128
125

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemky v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Plzeňská a Pavlovova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním oplocení hřiště, které bude součástí stavby „Rekonstrukce sportovního areálu Vista“ o celkové
předpokládané délce 616 m na částech pozemků p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 613/6
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská x Pavlovova, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
uzavřít s Ostravskou sportovní z.s., IČ: 69744092, se sídlem Bukovanského 1342/11, PSČ 710 00, Slezská
Ostrava, Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5307/128
126

Pronájem pozemku a záměr na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka
Rada městského obvodu
rozhodla
rozhodla pronajmout část pozemku parc.č. 101/33 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m², v
k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih, společnosti MAYWAND STAV. s.r.o., IČ: 27801462, se sídlem Horymírova 2986/126,
700 30 Ostrava-Zábřeh, za účelem umístění a provozování zmrzlinového stánku, na dobu určitou od
1.9.2017 do 29.9.2017, s celkovou výší nájemného 400,- Kč a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy
tohoto materiálu
a
rozhodla
o záměru pronajmout část pozemku parc.č. 101/33 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v
k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování zmrzlinového stánku, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
13

Udělení vyjímky ze ZÁSAD pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací pro akci "Oprava
zahradních teras při MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Dubina"
Rada městského obvodu
uděluje
odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury výjimku ze ZÁSAD pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, a to z ustanovení dle části II. skupiny B - článku I. tak, aby mohl být osloven
odborem strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury k podání nabídky pouze jeden
uchazeč

57

Návrh na změnu územního plánu města Ostravy v lokalitě ul. U Výtopny
Rada městského obvodu
revokuje
usnesení č. 5072/126 ze dne 27.7.2017
projednala
žádost společnosti SEKOS Morava, s.r.o., IČ: 25832654, se sídlem Vratimovská 716, Kunčice, 719 00
Ostrava, která je přílohou tohoto materiálu
souhlasí
s připojením se k návrhu na změnu Územního plánu města Ostravy v lokalitě U Výtopny, a to pozemků v
k.ú. Zábřeh nad Odrou
- st.p.č 1716/3 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba výroby bez čp/če ve vlastnictví SEKOS
Morava, s.r.o.
- st.p.č. 4287 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba technické vybavenosti bez čp/če
- p.p.č. 773/16 ostatní plocha a manipulační plocha
- p.p.č. 4489 ostatní plocha a manipulační plocha,
vše v SJM Ing. Viktora a Jany Šedových, bytem Zimmlerova 35, Ostrava – Zábřeh
- st.p.č. 1716/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba technické vybavenosti č.p. 3164
- p.p.č. 4490 ostatní plocha a manipulační plocha,
svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih,
a to z určeného využití „Plochy technické infrastruktury“ na plochu s využitím „Plochy smíšené výroby –
lehký průmysl a občanské vybavení“
zmocňuje
starostu k podpisu návrhu na pořízení změny ÚP, ve znění přílohy tohoto materiálu

81

Zásady pro zpracování investičního záměru na realizaci investiční výstavby v rámci městského
obvodu
Rada městského obvodu
schvaluje
Zásady pro zpracování investičního záměru na realizaci investiční výstavby v rámci městského obvodu s
účinností od 1.9.2017

104

Udělení vyjímky ze ZÁSAD pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací pro akci "Modernizace
sauny vč. zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice"
Rada městského obvodu
uděluje
odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury výjimku ze ZÁSAD pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, a to z ustanovení dle části II. skupiny B - článku I. tak, aby mohl být osloven
odborem strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury k podání nabídky pouze jeden
uchazeč

119

Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje
odboru bytového a ostatního hospodářství výjimku z Organizačního řádu Úřadu městkého obvodu
Ostrava-Jih v platném znění, z přílohy č. 3, čl. II, odst. 7.4, bod 13, týkající se finančního limitu pro
zabezpečení přípravy a realizace staveb investičního charakteru v hodnotě do 300 tis. Kč bez DPH u
majetku v rámci svěřené působnosti, vyjma domovního a bytového fondu a zvyšuje tento limit z částky do
300 tis. Kč bez DPH na částku do 500 tis. Kč bez DPH pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu a
následnou realizaci díla "Úprava technologie ÚT v předávací stanici na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh"
ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu a následné
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realizace díla "Úprava technologie v předávací stanici na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 30. 09. 2017
128

Návrh rozpočtových opatření č. 26/2017 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
a) změnu závazného ukazatele dle bodu 1) důvodové zprávy
b) rozpočtové opatření, kterým se
1)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 1, § 3639, pol. 2123 o 1 615 tis. Kč
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 523 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 2 138 tis. Kč
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu
a) schválit změnu závazných ukazatelů dle bodu 9) důvodové zprávy
b) schválit rozpočtové opatření, kterým se
9)
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 11 318 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 11 318 tis. Kč
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Tiskové opravy
TO

Tisková oprava k usnesení č. 5179/127 ze dne 09.08.2017
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem prostoru o velikosti 53,21 m² v bytovém domě č. p. 2458, který je
součástí pozemku parc. č. st. 2864 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská 2458/28, 700 30
Ostrava-Zábřeh ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 700 Kč/m²/rok, bez určení účelu
užívání za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány sázkové hry podle § 2 písm. g) zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a nebudou provozovány
činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým
podtextem, dle důvodové zprávy
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