STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ
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Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
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(usn. č. 5319/131 - usn. č. 5381/131)
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Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 131. schůze Rady městského obvodu, ze dne 14. 9. 2017 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

5319/131 1.

Návrh rozpočtového opatření č. 30/2017 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5320/131 2.

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

5321/131 3.

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

5322/131 4.

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

5323/131 5.

Stanovení doby pro uzavření manželství - sezdávací dny pro rok 2018 a stanovení postupu při povolování
výjimek (Bc. Martin Bednář, starosta)

5324/131 6.

Odpis pohledávek - V. Ž., O. V., P. S. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5325/131 7.

Odpis nedobytné pohledávky za E. S. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5326/131 8.

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - K. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5327/131 9.

Žádost o splátkový kalendář ve formě notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti - J. H., K. H. (Bc.
Martin Bednář, starosta)

5328/131 10.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

5329/131 11.

Pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Čujkovova 15, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová,
člen rady)

5330/131 12.

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

5331/131 13.

Ukončení nájmu bytu, uzavření smlouvy o ubytování (Markéta Langrová, člen rady)

5332/131 14.

Ukončení nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh a zveřejnění
záměru na pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

5333/131 15.

Úprava nájemního vztahu týkajícího se pronájmu prostoru sloužícího podnikání na ul. Čujkovova 1710/11,
O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

5334/131 16.

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

5335/131 17.

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužicího podnikání na ul. Edisonova 82, Ostrava-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

5336/131 18.

Zveřejnění záměru na pronájem garáže v bytovém domě na ul. Stadická 3, O.-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

5337/131 19.

Žádost o udělení souhlasu s podnájmem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Karpatská
20, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

5338/131 20.

Žádost o uzavření dohody o splátkách společnosti ČIRVA, s.r.o. (Markéta Langrová, člen rady)

5339/131 21.

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

5340/131 22.

Výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les (Markéta
Langrová, člen rady)

5341/131 23.

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

5342/131 24.

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

5343/131 25.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti, k.ú. Dubina u
Ostravy, ul. Žižkovská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5344/131 26.

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Bělský les"
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5345/131 27.

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Petruškova"
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5346/131 28.

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací staveb "Veřejné osvětlení Mjr. Nováka", "Veřejné osvětlení
V.Košaře" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5347/131 29.

Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Písečná (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5348/131 30.

Stanovisko k záměru města uzavřít pachtovní smlouvu, pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, v blízkosti
řeky Odry (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5349/131 31.

Ukončení nájmu dohodou, část pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5350/131 32.

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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5351/131 33.

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

5352/131 34.

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

5353/131 35.

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

5354/131 36.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5355/131 37.

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5356/131 39.

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

5357/131 40.

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

5358/131 42.

Žádost o finanční dar pro spolek ČTYŘKA V POHYBU z.s. (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5359/131 43P. Změna osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)
5360/131 44P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 101.17 Zpracování
projektové dokumentace „Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK – ul. 29. dubna“
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5361/131 45P. 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)
5362/131 46P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 97.17 Dodávka
serverů a diskového pole 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5363/131 47P. Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 53.17 Zpracování projektové
dokumentace na "Výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, OstravaHrabůvka" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5364/131 48P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 100.17
Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr.
Formana 47, 49, Ostrava-Dubina (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5365/131 49P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 105.17 "Modernizace
sauny vč. zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
5366/131 50P. Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
10.16 Dynamický nákupní systém "Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského
obvodu Ostrava - Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5367/131 51P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 19.17 Zpracování
projektové dokumentace na "Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh" (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5368/131 52P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 85.17 Zpracování
projektové dokumentace "Rekonstrukce pavilonu TV ZŠ Srbská 2, Ostrava-Výškovice" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5369/131 53P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 80.17
Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5370/131 54P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 106.17 Oprava
oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5371/131 55.

Změna organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

5372/131 56.

Rozhodnutí o podání dovolání (Bc. Martin Bednář, starosta)

5373/131 57.

Umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na střechu bytového domu
Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

5374/131 58.

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)

5375/131 59.

Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5376/131 60P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Vybudování 3 minihřišť na ul. Fr.
Formana, M. Fialy a Aviatiků" VZ 103.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5377/131 61P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava hydroizolace
střechy pavilónu A, objektu Mjr. Nováka 1455/34, O.-Hrabůvka“ VZ 104.17 (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
5378/131 62P. Zpráva komise (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)
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5379/131 63P. Zpráva komise (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)
5380/131 64P. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ 41.17 "Výměna vstupních domovních dveří, Výškovická 151, OstravaVýškovice" (Markéta Langrová, člen rady)
5381/131 65.

Dodatek k rámcové smlouvě o dílo na čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava - Jih
(RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

nepřijato

41.

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

staženo

38.

Souhlas s použitím finančních prostředků z úplaty za předškolní vzdělávání na mzdy pracovníků
mateřské školy (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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5319/131
1

Návrh rozpočtového opatření č. 30/2017 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2017
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122 o 52 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, ORG 380 o 52 tis. Kč

5320/131
2

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové
zprávy
Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 24
G. M., bytem Ostrava-Polanka nad Odrou

5321/131
3

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
1) Čujkovova 31, 1+0, standard, č.b. 4
K. K., trvale Břustkova, Ostrava – Výškovice
2) Čujkovova 31, 1+0, standard, č.b. 5
D. S., tvale Výškovická, Ostrava – Výškovice
3) Čujkovova 31, 1+0, standard, č.b. 24
S. Š., trvale J. Kotase, Ostrava – Hrabůvka
4) Čujkovova 31, 1+0, standard, č.b. 1
S. P., trvale Čujkovova, Ostrava – Zábřeh
5) Čujkovova 31, 1+0, standard, č.b. 9
P. H., trvale Pavlovova, Ostrava – Zábřeh

5322/131
4

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 89
B. J., bytem Ostrava-Zábřeh, Čujkovova

5323/131
5

Stanovení doby pro uzavření manželství - sezdávací dny pro rok 2018 a stanovení postupu při
povolování výjimek
Rada městského obvodu
stanoví
dobu pro uzavření manželství pro rok 2018 dle Přílohy č. 1 tohoto materiálu
stanoví
postup při povolování uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo stanovené místo dle Přílohy č. 2
tohoto materiálu.

5324/131
6

Odpis pohledávek - V. Ž., O. V., P. S.
Rada městského obvodu
rozhodla
odepsat pohledávku po dlužníkovi V. Ž., ve výši 388,- Kč, která vznikla z titulu užívání bytu č. 78 na ulici
Čujkovova č.p. 1718, č. or. 29 v Ostravě-Zábřehu, kterého byl jmenovaný nájemcem, dle důvodové zprávy,
rozhodla
odepsat pohledávku po dlužníkovi O. V., ve výši 121,83 Kč, která vznikla z titulu užívání bytu č. 56 na ulici
Plzeňská č.p. 2619, č. or. 10 v Ostravě-Zábřehu, kterého byla jmenovaná nájemcem, dle důvodové zprávy,
rozhodla
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odepsat pohledávku po dlužníkovi P. S., ve výši 80,- Kč, která vznikla z titulu užívání bytu č. 20 na ulici
Čujkovova č.p. 1719, č. or. 31 v Ostravě-Zábřehu, kterého byla jmenovaná nájemcem, dle důvodové
zprávy.
5325/131
7

Odpis nedobytné pohledávky za E. S.
Rada městského obvodu
rozhodla
odepsat pohledávku po dlužníkovi - E. S., ve výši 18 230,- Kč včetně příslušenství, když pohledávka vznikla
z titulu refakturace za opravu bytu č.11 na ulici Františka Formana č.p. 272, č.o. 49 v Ostravě-Dubině,
kterého byl dlužník nájemcem, dle důvodové zprávy.

5326/131
8

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - K. H.
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s prominutím poplatků (úroků) z prodlení
za paní H. K., ve výši 37 083,- Kč z titulu neuhrazených pozdních úhrad nájemného a záloh na služby
spojených s užíváním bytu č. 14 na ul. Fr. Formana č. p. 278, č. or. 30 v Ostravě-Dubině za období
3-5/2008
dle upravené důvodové zprávy
a
nedoporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
prominout poplatky (úroky) z prodlení
za paní H. K., ve výši 37 083,- Kč z titulu neuhrazených pozdních úhrad nájemného a záloh na služby
spojených s užíváním bytu č. 14 na ul. Fr. Formana č. p. 278, č. or. 30 v Ostravě-Dubině za období
3-5/2008
dle upravené důvodové zprávy.

5327/131
9

Žádost o splátkový kalendář ve formě notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti - J. H., K. H.
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením splátkového kalendáře ve formě notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti,
s J. H., a K. H., a to tak, že umožní uhradit vzniklý závazek ve výši 17 283,- Kč vzniklý neuhrazením
skutečně spotřebovaných služeb za rok 2016, v 18 měsíčních splátkách ve výši 1 000,- Kč vždy k
poslednímu dni měsíce, ve které jsou splátky splatné, když 17 splátek bude hrazeno částkami ve výši 1
000,- Kč a 18. splátka bude uhrazena částkou ve výši 283,- Kč, prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb nebo osobně na pokladně zdejšího úřadu pod ztrátou výhody splátek při nesplnění byť jediné měsíční
splátky (či její části).
dle důvodové zprávy

5328/131
10

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
nevybrat žádného z uchazečů o pronájem bytu Výškovická 186, 0+1, standard č.b. 2 a
rozhodla
pronájem bytu formou výběrového řízení za smluvní nájemné znovu zveřejnit
rozhodla
I.
1) o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti
smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Mňukova 24, 0+1, standard, č. b. 53
Ř. P., Svornost, Havířov
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 87
Bc. S. M. O., U Parku, O.-Mor. Ostrava
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 7
B. D., V. Košaře
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Jubilejní 29, 1+1, standard, č. b. 3
O. D., Stadická
Rodimcevova 20, 1+1, standard, č. b. 2
Mgr. J. M., Vrázova, O.-Vítkovice
Abramovova 10, 1+2, standard, č. b. 6
W. B., Provaznická
Svornosti 45, 1+2, standard, č. b. 7
T. V., V. Košaře
Volgogradská 84, 1+3, standard, č. b. 8
Ing. R. M., Čujkovova
P. Lumumby 16, 1+3, standard, č. b. 9
L. A., Pavlovova
Jižní 11, 1+4, standard, č. b. 1
H. T., Plzeňská
2) nevybrat uchazeče na pronájem bytu Jubilejní 31, 1+3, standard, č. b. 3 výběrovým řízením za smluvní
nájemné a pronájem bytu "výběrovým řízením za smluvní nájemné" znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy
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
J. Škody 4, 1+4, standard, č. b. 10
J. R., Stadická
Zlepšovatelů 60, 1+2, standard, č. b. 6
Š. J., Závodní
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 ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
B. D., V. Košaře 122/1, č. b. 53
O. D., Stadická 1369/3, č. b. 22
Ing. R. M., Čujkovova 1737/32, č. b. 39
H. T., Plzeňská 2619/10, č. b. 4
5329/131
11

Pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Čujkovova 15, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu prostor o výměře 83,58 m² v objektu k bydlení č. p. 1712, který je součástí pozemku p. č. st.
2072 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1712/15, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, panu Vlastimilu Balusovi, IČ:
69221472 se sídlem Petruškova 2766/20, 700 30 Ostrava-Zábřeh, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou, s výší nájemného 1 300 Kč/m²/rok, za účelem užívání jako výdejní místo e-shopu

5330/131
12

Pronájem sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů vyčleněných pro účely sociálního bydlení v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní
ověření ve městě Ostrava“ na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy
Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 11
M. J., Čujkovova
Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 15
H. D., Horní 791/3
Čujkovova 1718/29, 0+2, standard, č. b. 43
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Š. N., Horní 791/3
Čujkovova 1718/29, 0+2, standard, č. b. 91
M. N., Horní 791/3
Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 7
V. A., Plzeňská
Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 90
B. R., Horní 791/3
Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 94
K. P., Jaroslava Misky
Pavlovova 1628/71, 1+1, standard, č. b. 24
K. J., Sologubova
rozhodla
v případě odstoupení schváleného žadatele o pronájem sociálního bytu o dalších žadatelích (náhradních) v
pořadí dle důvodové zprávy
5331/131
13

Ukončení nájmu bytu, 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
T. J., (trvale bytem U Nové školy), Čujkovova 1713/17, č. b. 1
H. Š., Odborářská 676/70, č. b. 21
B. E., Tarnavova 3016/8, č. b. 6
Č. Ž., Čujkovova 1706/3, č. b. 6
S. H., Svornosti 2303/47, č. b. 8
M. K., Mládeže 459/11, č. b. 1
P. V., M. Fialy 248/1, č. b. 45
M. J., Edisonova 382/25 a M. K., Edisonova 382/25, č. b. 9
P. J., Edisonova 404/5, č. b. 4
K. P., Čujkovova 1715/23, č. b. 39
K. V., Zlepšovatelů 581/64, č. b. 1
Ing. B. A., (trvale bytem O.-Petřkovice) a RNDr. P. B., (trvale bytem O.-Petřkovice), Letecká 356/12, č. b. 3

II.
o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
místnost č. 9 - M. S., Horní 791/3
místnost č. 15 - Z. V., , Srbská
místnost č. 21 - T. Z., Horní 791/3
5332/131
14

Ukončení nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh a
zveřejnění záměru na pronájem
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost o ukončení nájmu nebytového prostoru o výměře 87,32 m² v objektu k bydlení č.p. 2424, který je
součástí pozemku p. č. st. 3173 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská 2424/74, OstravaZábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, dohodou ke
dni 30.09.2017, podanou společností DUBLON ACCOUNT s.r.o. se sídlem 28. října 770/6, 702 00 Ostrava,
IČ 25390279 zastoupenou jednatelkou paní Jitkou Slukovou,
rozhodla
o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu k bydlení na ul. Volgogradská 2424/74 v Ostravě-Zábřehu
s nájemcem DUBLON ACCOUNT s.r.o. se sídlem 28. října 770/6, 702 00 Ostrava, IČ 25390279, dohodou ke
dni 30.9.2017,
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 87,32 m² v objektu k bydlení č.p. 2424, který
je součástí pozemku p. č. st. 3173 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská 2424/74,
Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 510 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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5333/131
15

Úprava nájemního vztahu týkajícího se pronájmu prostoru sloužícího podnikání na ul. Čujkovova
1710/11, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o ukončení nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání o velikosti 104,28 m² nacházející se v přízemí
objektu k bydlení č. p. 1710, který je součástí pozemku parc. č. st. 2070 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní
místo Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh, uzavřené dne 01.07.2015 s Bc. Lucii Novákovou, IČ:
87337487, Na Návsi 443/134, Ludgeřovice, dohodou smluvních stran ke dni předcházejícímu dni nabytí
účinnosti nově uzavřené nájemní smlouvy
rozhodla
o pronájmu prostor sloužících podnikání o velikosti 104,28 m² v přízemí objektu bydlení č. p. 1710, který
je součástí pozemku parc. č. st. 2070 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1710/11, OstravaZábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti
Babetti Ristorante s.r.o., IČ: 26791706, se sídlem Nádražní 756/49, Ostrava-Moravská Ostrava, na dobu
neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce a s minimální výší nájemného 1.300 Kč/m²/rok, za účelem
provozování cukrárny a pizzerie, dle důvodové zprávy

5334/131
16

Vyčlenění sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“
Rada městského obvodu
schvaluje
výjimku ze „Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn“ a s účinností od 14.09.2017 na dobu určitou,
nejpozději však do konce realizace projektu, tj. do 30.09.2019:
I.
rozhodla
vyčlenit pro účely sociálního bydlení v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě
Ostrava“
1.) byt č. 29 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 8. nadzemním podlaží,
který je součástí pozemku parcelní číslo st. 4660 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 376 m² v
katastrálním území Zábřeh nad odrou, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 3015,
adresní místo Tarnavova 6
2.) byt č. 44 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 10. nadzemním podlaží,
který je součástí pozemku parcelní číslo st. 4702 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 480 m² v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 2974,
adresní místo Břenkova 7
3.) byt č. 3 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží, který
je součástí pozemku parcelní číslo st. 4702 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 480 m² v katastrálním
území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 2974, adresní místo
Břenkova 7
4.) byt č. 12 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se ve 3. nadzemním podlaží,
který je součástí pozemku parcelní číslo st. 4468 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m² v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 2949,
adresní místo Horymírova 14
5.) byt č. 35 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 8. nadzemním podlaží,
který je součástí pozemku parcelní číslo st. 1298 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 400 m² v
katastrálním území Hrabůvka, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 1369, adresní
místo Stadická 3

II.
rozhodla
1.) o pronájmu bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení pro účely sociálního bydlení na dobu určitou nejdéle na 6 měsíců
2.) o výši měsíčního nájemného 50,02 Kč/m² započtené podlahové plochy bytů vyčleněných v bodu I.
tohoto usnesení pro účely sociálního bydlení
III.
rozhodla
o způsobu pronájmu bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení za podmínek schválených radou
městského obvodu dne 16.03.2017 pod č. unesení 4338/104
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dle důvodové zprávy
5335/131
17

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužicího podnikání na ul. Edisonova 82, OstravaHrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 10,08 m2 v budově č. p. 792
objekt občanské vybavenosti, který je součástí pozemku p. č. st. 670 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Hrabůvka, adresní místo Edisonova 792/82 v Ostravě-Hrabůvce, za účelem přípravny na zpracování
čerstvých potravin, bez určení minimální výše nájemného, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
dle důvodové zprávy

5336/131
18

Zveřejnění záměru na pronájem garáže v bytovém domě na ul. Stadická 3, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru - garáže č. 2 v bytovém domě č. p. 1369, který je
součástí pozemku p. č. st. 1298, v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 17,44 m² na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší měsíčního nájemného 1.019 Kč vč. DPH s
účelem užívání pro garážování motorového vozidla

5337/131
19

Žádost o udělení souhlasu s podnájmem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul.
Karpatská 20, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s podnájmem prostoru sloužícího podnikání o velikosti 24,34 m² v bytovém domě č. p. 2857 na ul.
Karpatská č. or. 20 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 4545 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, jehož nájemcem je pan Pham Duc Thinh, se sídlem Frýdecká 47/408, Ostrava–Kunčice, IČ
26810964, panu Pham Van Phong se sídlem Frýdecká 47/408, Ostrava–Kunčice, IČ 60813016, dle
důvodové zprávy.

5338/131
20

Žádost o uzavření dohody o splátkách společnosti ČIRVA, s.r.o.
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost paní Lidiyi Chirvy, jednatelky společnosti ČIRVA, s.r.o., IČ: 25859871, se sídlem Hradní 27/37,
Ostrava-Slezská Ostrava, kterou požádala o uzavření dohody o splátkách se lhůtou splatnosti delší než 60
měsíců,
rozhodla
v souladu s ustanovením článku 7 odst. 3 písm. g) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013,
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, o postoupení žádosti paní Lidiyi Chirvy, jednatelky
společnosti ČIRVA, s.r.o., IČ: 25859871, se sídlem Hradní 27/37, Ostrava-Slezská Ostrava, kterou požádala
o uzavření dohody o splátkách se lhůtou splatnosti delší než 60 měsíců, a to k projednání Zastupitelstvu
města Ostravy, dle důvodové zprávy
nedoporučuje
Zastupitelstvu města Ostravy uzavřít dohodu o splátkách se společnosti ČIRVA, s.r.o., IČ: 25859871, se
sídlem Hradní 27/37, Ostrava-Slezská Ostrava

5339/131
21

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
Volgogradská 2438/139, 1+2, standard, č. b. 10
M. P., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh

5340/131
22

Výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
o podání výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 978, stavba občanského vybavení, která je
součástí pozemku p. č. 131, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo B. Četyny
978/19, Ostrava-Bělský Les, společnosti Morganit Ostrava, spol. s.r.o., IČ: 25845667, se sídlem Plzeňská
2621/2, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy,
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5341/131
23

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Kotlářova"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemek p.p.č. 950/101 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 361 m² v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita "ul. Kotlářova", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku jako zahrady panu Ing. M. P., bytem Krnov, za cenu 11
Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 3 971 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

5342/131
24

Pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemek parc.č. 715/90 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 52 m2 v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
užívání předzahrádky řadového rodinného domu sloužící jako přístup a příjezd, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 45 Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku 2.340 Kč ročně, Bc. M. S., bytem
Řepiště a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

5343/131
25

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti, k.ú.
Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby splaškové kanalizační přípojky v předpokládané délce cca 6,5 bm
v rámci stavby pod názvem „Novostavba rodinného domu, vč. vodovodní přípojky, splaškové kanalizační
přípojky, přípojky elektra, dešťové kanalizace se vsakovací jímkou, sjezdu na pozemek, oplocení, krytého
stání a nových zpevněných ploch", na části pozemku parc.č. 73/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dubina
u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 73/1 ostatní
plocha, jiná plocha v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby splaškové kanalizační přípojky v předpokládané
délce cca 6,5 bm v rámci stavby pod názvem „Novostavba rodinného domu, vč. vodovodní přípojky,
splaškové kanalizační přípojky, přípojky elektra, dešťové kanalizace se vsakovací jímkou, sjezdu na
pozemek, oplocení, krytého stání a nových zpevněných ploch“, ve prospěch pozemku parc.č. 602 zahrada
(ZPF) v k.ú. Nová Bělá, který je ve vlastnictví manželů O. a K. M., oba bytem Španielova, 163 00 Praha 6 Řepy, za úhradu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm splaškové kanalizační přípojky
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, užívání a provozování splaškové kanalizační přípojky, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.8.2019 uzavřít s vlastníky pozemku parc.č. 602
zahrada (ZPF) v k.ú. Dubina u Ostravy, manželi O. a K. M., oba bytem Španielova, 163 00 Praha 6 - Řepy,
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést
stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5344/131
26

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast
Bělský les"
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Bělský les" na níže
uvedených pozemcích, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce stávajícího zařízení veřejného osvětlení v lokalitě
Bělského lesa a na odbočné komunikaci z ul. Čujkovova:
-

p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

654/43 ostatní plocha, zeleň
654/61 ostatní plocha, silnice
654/82 ostatní plocha, ostatní komunikace
654/85 ostatní plocha, ostatní komunikace
654/92 ostatní plocha, dálnice
654/93 ostatní plocha, zeleň
654/94 ostatní plocha, zeleň
654/95 ostatní plocha, zeleň
654/175 ostatní plocha, jiná plocha
1237/1 ostatní plocha, silnice
1237/12 ostatní plocha, ostatní komunikace
1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace
1393/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
1460 ostatní plocha, zeleň
3008 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha
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pro účely územního rozhodnutí ve smyslu § 86 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)
5345/131
27

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast
Petruškova"
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Petruškova" na níže
uvedených pozemcích, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce stávajícího zařízení veřejného osvětlení na ul.
Petruškova:
-

p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

783/2 ostatní plocha, zeleň
783/17 ostatní plocha, zeleň
783/58 ostatní plocha, ostatní komunikace
783/59 ostatní plocha, zeleň
806/1 ostatní plocha, manipulační plocha
950/1 ostatní plocha, jiná plocha
950/4 ostatní plocha, ostatní komunikace
950/86 ostatní plocha, ostatní komunikace
950/87 ostatní plocha, ostatní komunikace
997/1 ostatní plocha, ostatní komunikace

pro účely územního rozhodnutí ve smyslu § 86 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)
5346/131
28

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací staveb "Veřejné osvětlení Mjr. Nováka", "Veřejné
osvětlení V.Košaře"
Rada městského obvodu
souhlasí
1. se vstupem, umístěním a realizací stavby "Veřejné osvětlení Mjr. Nováka" na části pozemku p.p.č. 463/6
ostatní plocha, zeleň v délce 26 bm, v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem doplnění veřejného osvětlení na ul. Mjr. Nováka, pro
účely územního rozhodnutí ve smyslu § 86 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
2. se vstupem, umístěním a realizací stavby "Veřejné osvětlení V. Košaře" na části pozemku parc.č. 105/18
ostatní plocha, jiná plocha v délce 30 bm, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem doplnění veřejného osvětlení na ul. V.
Košaře, pro účely územního rozhodnutí ve smyslu § 86 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon)

5347/131
29

Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Písečná
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením oprav pod názvem stavby „Zateplení bytového domu Písečná 2921/5, 2922/7, 2923/9,
2924/11, Ostrava – Zábřeh“ a stavby „Výměna 4 ks výtahů“ bytového domu č.p. 2921, 2922, 2923, 2924,
stojícímu na pozemku st.p.č. 4491 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Písečná, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, pro účely podání
žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu PANEL 13+ Společenstvím vlastníků Písečná 2921, 2922,
2923, 2924, IČ: 05261759, se sídlem Písečná 2923/9, Zábřeh, 700 30 Ostrava

5348/131
30

Stanovisko k záměru města uzavřít pachtovní smlouvu, pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, v
blízkosti řeky Odry
Rada městského obvodu
vydává
souhlasné stanovisko k záměru města uzavřít pachtovní smlouvu k níže uvedeným pozemkům v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeným městskému obvodu
Ostrava-Jih:
-

pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek

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

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

213 m2
22 m2
744 m2
1270 m2

za účelem provozování zemědělské činnosti - kosení trávy a sušení sena pro skot

12 z 25

5349/131
31

Ukončení nájmu dohodou, část pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/537/12/Dzi ze dne 14.11.2012, na pronájem části pozemku
parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem provozování stávajícího
novinového stánku na ul. Výškovické v Ostravě-Výškovicích, dohodou ke dni 15.9.2017 a uzavřít s K. P.,
Kotlářova, 700 30 Ostrava - Zábřeh Dohodu o ukončení nájmu ve znění přílohy tohoto materiálu

5350/131
32

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 101/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 16,5 m2 v k.ú. Dubina
u Ostravy, ul. A. Poledníka, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání parkovacího stání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou, za podmínky, že žadatel zajistí geometrické zaměření pro kolaudaci stavby parkovacího stání a
stavbu bezúplatně převede do vlastnictví statutárního města Ostravy, městskému obvodu Ostrava-Jih

5351/131
33

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, ČEZ Distribuce, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 215/13 ostatní plocha, zeleň a p.p.č.
223/15 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení podzemního vedení VN 22 kV, ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV-Podmokly, za celkovou úplatu 22.500,- Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
umístění, provozování a udržování podzemního vedení VN 22 kV, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 1448-1198/2016.
rozhodla
uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

5352/131
34

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, PODA a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.č. 793/159 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.č. 793/237 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 793/239 ostatní plocha, zeleň, p.č.
793/241 ostatní plocha, zeleň, p.č. 793/244 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 793/245 ostatní
plocha, zeleň, p.č. 793/249 ostatní plocha, zeleň, 793/250 ostatní plocha, zeleň, p.č. 793/314, ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.č. 793/397 ostatní plocha, jiná plocha a p.č. 793/406 ostatní plocha, zeleň,
vše v k.ú. Výškovice u Ostravy, 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
322.940 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
geometrickým plánem č. 1111-602/2017
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

5353/131
35

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, GasNet, s.r.o.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 654/40 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č.
654/69 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/73 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/74
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/75 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/77 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/78 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 654/79 ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení plynárenského zařízení, ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o., IČ:27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za celkovou úplatu
518.160 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování plynárenského zařízení, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 3361-15/2017.
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rozhodla
uzavřít se společností GasNet, s.r.o., IČ:27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu
5354/131
36

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 4 395,00 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

5355/131
37

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih, které je v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

5356/131
39

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

5357/131
40

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6,
příspěvkové organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok
2017/2018, dle předloženého návrhu.

5358/131
42

Žádost o finanční dar pro spolek ČTYŘKA V POHYBU z.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o poskytnutí finančního daru ČTYŘCE V POHYBU z.s., Augustinova 2086/31, Chodov, Praha 4, IČ 04463391
ve výši 20 tis. Kč na zajištění akce ZAŽÍT OSTRAVU JINAK dne 16. 9. 2017 dle důvodové zprávy
souhlasí
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za účelem propagace obvodu
Ostrava-Jih
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu darovací smlouvy

5359/131
43P

Změna osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
v souladu s § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce , v platném znění a v souladu se "Zásadami pro
stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn
ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih" změnu osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih ke dni 1.10.2017, dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platových výměrů
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5360/131
44P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 101.17
Zpracování projektové dokumentace „Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a
rekonstrukce MK – ul. 29. dubna“
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 101.17 Zpracování projektové dokumentace „Zřízení
vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK – ul. 29. dubna“ 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 101.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 09. 11. 2017

5361/131
45P

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 příspěvkových organizací: Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45;
Kulturního zařízení Ostrava-Jih; Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12; Mateřské školy Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27; Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, Dvorského 1 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.

5362/131
46P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 97.17
Dodávka serverů a diskového pole 2017
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 97.17 "Dodávka serverů a
diskového pole 2017“ 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. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
2. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
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3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Vítězslav Sliž, člen komise ekonomické a investiční
3. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
4. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Rostislav Hřivňák, člen rady obvodu
3. Ing. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy
4. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
5. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 97.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 15. 11. 2017
5363/131
47P

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 53.17 Zpracování
projektové dokumentace na "Výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a
Horní 29, Ostrava-Hrabůvka"
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 nadlimitní veřejné
zakázce na služby VZ 53.17 Zpracování projektové dokumentace na "Výstavbu osobních výtahů v bytových
domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava-Hrabůvka" z důvodu, že po 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
nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 53.17 Zpracování projektové dokumentace na "Výstavbu osobních
výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 22. 09. 2017

5364/131
48P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
100.17 Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy
bytových domů Fr. Formana 47, 49, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 100.17 "Zateplení
obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana
47, 49, Ostrava-Dubina“ 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. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství
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. Bc. Jakub Káňa, odbor právní
5. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
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4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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 podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 100.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 09. 11. 2017
5365/131
49P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 105.17
"Modernizace sauny vč. zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 105.17
"Modernizace sauny vč. zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice" dle ust. § 27 v návaznosti na ust. §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury odboru OSR
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Barbora Hrubá, Ph.D., oddělení školství a kultury odboru OSR
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Andrea Stočková, oddělení školství a kultury odboru OSR
3. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru OSR
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Barbora Hrubá, Ph.D., oddělení školství a kultury odboru OSR
3. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 105.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 24. 10. 2017

5366/131
50P

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební
práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém "Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví
SMO, městského obvodu Ostrava - Jih"
Rada městského obvodu
bere na vědomí
na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí o účast po zavedení DNS a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
rozhodnutí o zařazení níže uvedených dodavatelů do zavedeného dynamického nákupního systému na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 10.16 Dynamický nákupní systém "Provádění oprav ve
volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih", a to:
- Aleš Kuča, Zlepšovatelů 570/42, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 64080137 (žádost o účast č. 13),
- Daniel Peterek, Metylovice 50, 739 49 Metylovice, IČO: 48790559 (žádost o účast č. 14)
- HAS realizace staveb spol. s r.o., Provozní 5494/4, 722 00 Ostrava - Třebovice, IČO: 27848434 (žádost o
účast č. 15)

5367/131
51P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 19.17
Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 19.17 Zpracování
projektové dokumentace na "Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo u
této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14
Orlová – Lutyně, IČO: 75379007, za nabídkovou cenu Kč 263.444,00 bez DPH, tj. Kč 318.767,24 vč. DPH, s
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lhůtou realizace 240 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského
dozoru Kč 300,00 bez DPH / hod., tj. Kč 363,00 vč. DPH / hod.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 19.17 Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 21. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 19.17 Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 25. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 19.17 Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukce ul.
Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 27. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 19.17 Zpracování projektové
dokumentace na "Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 15. 10. 2017
5368/131
52P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 85.17
Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce pavilonu TV ZŠ Srbská 2, OstravaVýškovice"
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 85.17 Zpracování
projektové dokumentace "Rekonstrukce pavilonu TV ZŠ Srbská 2, Ostrava-Výškovice" a o uzavření smlouvy
o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Ing. Štěpán Šňupárek, 30. dubna
2034/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 72978325, za nabídkovou cenu Kč 188.000,00 bez
DPH, s lhůtou realizace 79 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon
autorského dozoru Kč 300,00 bez DPH / hod.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 85.17 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce pavilonu TV ZŠ Srbská 2, OstravaVýškovice"
Termín: 21. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 85.17 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce pavilonu TV ZŠ Srbská 2, OstravaVýškovice"
Termín: 25. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 85.17 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce pavilonu TV ZŠ
Srbská 2, Ostrava-Výškovice"
Termín: 27. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 85.17 Zpracování projektové
dokumentace "Rekonstrukce pavilonu TV ZŠ Srbská 2, Ostrava-Výškovice"
Termín: 15. 10. 2017

5369/131
53P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
80.17 Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 80.17 "Oprava chodníků v OstravěVýškovicích" o vyloučení účastníka, a to:
- STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 25864092,
dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 80.17
"Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích" a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s
vybraným dodavatelem:
1. Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO: 47674725 u I. etapy (dílčí části této veřejné zakázky) za
nabídkovou cenu Kč 1.421.577,00 bez DPH a s lhůtou realizace 33 kalendářních dnů od zahájení díla
2. SILNICE.CZ s. r. o.Červený dvůr 918/7, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem, IČO: 26792711
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- u II. etapy (dílčí části této veřejné zakázky za nabídkovou cenu Kč 3.631.770,52 bez DPH a s lhůtou
realizace 39 kalendářních dnů od zahájení díla
- u III. etapy (dílčí části této veřejné zakázky) za nabídkovou cenu Kč 1.497.346,70 bez DPH a s lhůtou
realizace 40 kalendářních dnů od zahájení díla
- u IV. etapy (dílčí části této veřejné zakázky) za nabídkovou cenu Kč 589.740,78 bez DPH a s lhůtou
realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla
- u V. etapy (dílčí části této veřejné zakázky) za nabídkovou cenu Kč 1.756.282,03 bez DPH a s lhůtou
realizace 33 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Mgr.Danieli Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé etapy (dílčí části) této
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 80.17 "Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích"
Termín: 21. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé etapy (dílčí části) této
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 80.17 "Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích"
Termín: 25. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem u jednotlivé etapy (dílčí části)
této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 80.17 "Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích"
Termín: 27. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u jednotlivé etapy (dílčí části) této veřejné zakázky k podpisu starostovi
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
VZ 80.17 "Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích"
Termín: 15. 10. 2017
5370/131
54P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
106.17 Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 106.17 "Oprava
oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v návaznosti na ust.
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Bc. Jitka Děrkasová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru ODK
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarota obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru ODK
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 106.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 09. 11. 2017

5371/131
55

Změna organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, spočívající ve změně jeho Přílohy č. 1
"Výpis z usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih" a Přílohy č. 2 "Organizační struktura Úřadu
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městského obvodu Ostrava-Jih", dle předloženého návrhu s účinností od 14. 9. 2017.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 15. 09. 2017
5372/131
56

Rozhodnutí o podání dovolání
Rada městského obvodu
rozhodla
podat dovolání k Nejvyššímu soudu ČR v Brně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 6. 2017
č.j. 57 Co 95/2017-184, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2016 s č.
j. 24 C 15/2013 – 156, o určení vlastnického práva k nemovitostem
a
zmocňuje
Mgr. Romana Klimuse, advokáta zapsaného v seznamu advokátů České advokátní komory pod č. 13824,
působícího jako společník a jednatel ve společnosti KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ: 03373444, se sídlem v
Brně, Heršpická 813/5, 639 00, Brno, k zastupování před Nejvyšším soudem České republiky v této věci.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zaslat oznámení o rozhodnutí rady městského obvodu právnímu zástupci.
Termín: 15. 09. 2017

5373/131
57

Umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na střechu
bytového domu Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na
stávající stožár STA, umístěný na střeše bytového domu s č. pop. 2975, na ul. Horymírova č. or. 4 v
Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 4703, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a panem Ing.
Petrem Martinčíkem, se sídlem 30. dubna 2938/3, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 71991751, za
účelem poskytnutí internetových služeb na dobu určitou 5 let za výši úhrady 200,00 Kč/měsíc bez DPH za
umístění zařízení a úhradu za spotřebu elektrické energie pro provoz zařízení ve výši 300,00 Kč/měsíc bez
DPH, dle důvodové zprávy.
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih, k podpise této smlouvy.

5374/131
58

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 33 652,00 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

5375/131
59

Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství
Rada městského obvodu
uděluje souhlas
s uzavřením Smlouvy o partnerství mezi Ostravskou univerzitou v Ostravě, IČ: 61988987 a Mateřskou
školou Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu "Chůva pro
děti do zahájení povinné školní docházky"

5376/131
60P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Vybudování 3 minihřišť
na ul. Fr. Formana, M. Fialy a Aviatiků" VZ 103.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 103.17 na stavební práce
"Vybudování 3 minihřišť na ul. Fr. Formana, M. Fialy a Aviatiků" dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust. § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém
přínosu.
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
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3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru ODK
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru ODK
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 103.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 10. 01. 2018
5377/131
61P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava
hydroizolace střechy pavilónu A, objektu Mjr. Nováka 1455/34, O.-Hrabůvka“ VZ 104.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 104.17 „Oprava
hydroizolace střechy pavilónu A, objektu Mjr. Nováka 1455/34, O.-Hrabůvka“ dle § 27 písm. b) v návaznosti
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a oddílu
B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v
předloženém přínosu.
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru BH
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru BH
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucí odboru BH
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 104.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 12. 12. 2017

5378/131
62P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Umytí fasád bytového
domu ul Výškovická 151, Ostrava-Výškovice" VZ 94.17
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 94.17 "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“ o
vyloučení účastníka, a to:
- Daniel Menšík, Střední 1831/1, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 76633667 (nabídka č. 2),
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
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na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 94.17"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“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem:
- SDS Komplexní Stavby, s.r.o., Aloise Gavlase 39/16, 700 30 Ostrava- Dubina, IČ: 28637232, za
nabídkovou cenu 694.301,00 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 19 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
94.17 "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“.
Termín: 22. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
94.17 "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“ .
Termín: 27. 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 94.17 "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“.
Termín: 29. 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 94.17 "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“.
Termín: 13. 10. 2017
5379/131
63P

Zpráva komise (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
na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu k veřejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce VZ 54.17 "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“ o vyloučení účastníka, a to:
- Daniel Menšík, Střední 1831/1, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 76633667 (nabídka č. 2),
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 54.17 "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“ a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- SDS Komplexní Stavby, s.r.o., Aloise Gavlase 39/16, 700 30 Ostrava- Dubina, IČ: 28637232, za
nabídkovou cenu 602.307,20 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 32 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
54.17 "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“.
Termín: 22. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
54.17 "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“.
Termín: 27. 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 54.17 "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“.
Termín: 29. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek

22 z 25

předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 54.17 "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“.
Termín: 13. 10. 2017
5380/131
64P

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ 41.17 "Výměna vstupních domovních dveří, Výškovická
151, Ostrava-Výškovice"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0137/2017/OBH ze dne 23.6.2017 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna vstupních domovních dveří, Výškovická 151, Ostrava-Výškovice"
se zhotovitelem TIMO profistavby s.r.o., IČ: 28591801, se sídlem 1. máje 1526/66, 703 00 Ostrava Moravská Ostrava, kterým se mění cena díla z důvodu realizace dodatečných prací souvisejicích s
dokončením díla v rozsahu dle položkového rozpočtu na cenu nejvýše přípustnou 351 225,22 Kč bez DPH,
dle důvodové zprávy.
ukládá
Mgr. Soni Cingrové, pověřené zastupováním vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/0137/2017/OBH ze dne 23.6.2017 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna vstupních
domovních dveří, Výškovická 151, Ostrava-Výškovice".
Termín: 26.9.2017
Mgr. Petru Mentlikovi, tajemníkovi
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0137/2017/OBH ze dne 23.6.2017 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna vstupních domovních dveří, Výškovická 151, OstravaVýškovice"
Termín: 20.9.2017

5381/131
65

Dodatek k rámcové smlouvě o dílo na čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu
Ostrava - Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo lokalita č. 1 č. S/0966/2017/ODK a Dodatku č. 1 k
Rámcové smlouvě o dílo lokalita č. 2 č. S/0965/2017/ODK na čištění vpustí dešťové kanalizace v městském
obvodu Ostrava - Jih, dle předloženého materiálu a jeho příloh
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
41

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve
školství a kultuře", v části sedmé , čl.1, bodu 1. pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu
na nákup konvektomatu ve výši Kč 484 000,00 vč. DPH dle důvodové zprávy
ukládá
ředitelce příspěvkové organizace jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
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