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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 129. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 29. 8. 2017 10:45

(usn. č. 5308/129 - usn. č. 5312/129)

Bc. Martin Bednář

Bc. František Dehner

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 129. schůze Rady městského obvodu, ze dne 29. 8. 2017 10:45
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

5308/129 1.

Pronájem garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 30, O.-Dubina (Markéta Langrová, člen
rady)

5309/129 2.

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu na období od 1.9.2017 do 31.12.2017 (Markéta
Langrová, člen rady)

5310/129 3.

Souhlas se stavebními pracemi na budově parc.č. st. 3487/5, k. ú. Zábřeh nad Odrou (Markéta Langrová,
člen rady)

5311/129 4.

Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 8/032/068/16 - postoupení práv z nájemní smlouvy (Markéta
Langrová, člen rady)

5312/129 6P.

VZ 49.17 ,, Oprava sociálního zařízení v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice" - dodatek č.1
(Markéta Langrová, člen rady)

nepřijato

5P.

Návrh na odvolání ředitele příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih zřízené statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih (Věra Válková, místostarostka)

nepřijato

7.

Návrh rozpočtového opatření č. 28/2017 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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5308/129
1

Pronájem garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 30, O.-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu garážového stání č. 1 v budově č. p. 278 objekt bydlení, který je součástí pozemku p. č. 110/82
v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 278/30, Ostrava-Dubina ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih,
panu L. B., bytem Václava
Jiřikovského 175/54, 700 30 Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce a s měsíční
výší nájemného 815 Kč vč. DPH

5309/129
2

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu na období od 1.9.2017 do 31.12.2017
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením "Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu" mezi společností One Energy&One
Mobile a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava, IČ 01879880 a SMO,
městským obvodem Ostrava -Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka na období od 1.9.2017 do
31.12.2017 dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy

5310/129
3

Souhlas se stavebními pracemi na budově parc.č. st. 3487/5, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebních prací v budově bez č.p./č.e. jiná stavba, na pozemku parc.č. st. 3487/5, k.ú.
Zábřeh nad Odrou, které budou realizovány budoucím nájemcem společností Ostravská sportovní z.s., IČ:
69744092, se sídlem Bukovanského 1342/11, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, zastoupenou Ing. Matoušem
Hábou, předsedou spolku, dle důvodové zprávy
a souhlasí
s odpisováním skutečně vynaložených nákladů spojených se stavebními pracemi charakteru technického
zhodnocení v účetnictví budoucího nájemce
Ostravské sportovní z.s., IČ: 69744092, se sídlem
Bukovanského 1342/141, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, zastoupenou Ing. Matoušem Hábou, předsedou
spolku, dle důvodové zprávy

5311/129
4

Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 8/032/068/16 - postoupení práv z nájemní smlouvy
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 8/032/068/16 na základě souhlasu Rady městského obvodu
Ostrava-Jih, dle usnesení č. 5006/121 ze dne 29.06.2017, s postoupením práv z nájemní smlouvy č.
8/032/068/16 uzavřené dne 09.06.2016 na pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 17,30 m² v I.
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 2424, který je součástí pozemku p. č. st. 3173 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, adresní místo Volgogradská 2424/74, Ostrava-Zábřeh,
kterým dojde ke změně nájemce ze
společnosti MH22 s.r.o., IČ: 04469984, se sídlem Mlčochova 460/1, Opava-Kateřinky, na ústav Sociální
projekt DOPLNĚK PRO ŽIVOT, z. ú., IČ: 05119073, se sídlem Mlčochova 460/1, Opava-Kateřinky, v rozsahu
dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

5312/129
6P

VZ 49.17 ,, Oprava sociálního zařízení v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice" dodatek č.1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0760/2017/OBH ze dne 18.7.2017 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava sociálního zařízení v objektu 29. dubna 259/33, OstravaVýškovice" se zhotovitelem Ing. Miroslavem Pytlem, IČ: 18110592, se sídlem Slavníkovců 470/13a), 709 00
Ostrava-Mariánské Hory, 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 578 207,00 Kč bez DPH dle
důvodové zprávy
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0760/2017/OBH ze dne 18.7.2017 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava sociálního zařízení v objektu 29. dubna 259/33, OstravaVýškovice"
Termín: 04. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0760/2017/OBH ze dne 18.7.2017 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava sociálního zařízení v objektu 29. dubna 259/33, OstravaVýškovice"
Termín: 06. 09. 2017
Mgr. Soně Cingrové, pov. zastup. ved. odboru BH
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zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0760
/2017/OBH ze dne 18.7.2017 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava sociálního zařízení v
objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice"
Termín: 11. 09. 2017
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
5P

Návrh na odvolání ředitele příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih zřízené
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih
Rada městského obvodu
odvolává
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s
Článkem 7, odst. 8, písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 13/2014 (Statut města Ostravy), ve znění
pozdějších změn a doplňků, podle § 73 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
z funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem
Kpt. Vajdy 3202/6, IČ 66739331, Ing. Miroslava Janečku, narozeného 17. 6. 1954, ke dni 30. 8. 2017.

7

Návrh rozpočtového opatření č. 28/2017 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
a) změnu závazného ukazatele dle bodu 1) důvodové zprávy
b) rozpočtové opatření, kterým se
1)
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 11 318 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 11 318 tis. Kč
ukládá
místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit
Ostrava-Jih Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih

Návrh rozpočtového opatření č. 28/2017 rozpočtu m. o.

30.8.2017 14:10
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Tiskové opravy
TO

Tisková oprava usnesení č. 5275/128 z 24.8.2017 Výzva (zjednodušené podlimitní řízení,
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 79.17 Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova
6, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 79.17 "Zateplení a
výměna oken 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
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
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