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Přehled usnesení 136. schůze Rady městského obvodu, ze dne 24. 10. 2017 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5519/136 1. Návrh rozpočtových opatření č. 33/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5520/136 2. Návrh na rozšíření účelu použití rozpočtových prostředků rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok
2017 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5521/136 3. Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 9. 2017 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5522/136 4. Návrh na aktualizaci Zásad pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5523/136 5. Návrh na aktualizaci Zásad pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5524/136 6. Návrh na aktualizaci Zásad pro evidenci majetku (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5525/136 7. Návrh na nastavení oprávnění k nakládání s prostředky na účtech Komerční banky, a.s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5526/136 8. Návrh na zřízení hlavní inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků
městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5527/136 9. Nájemní smlouva NSN/2027/2017 na pronájem rozvaděče VN trafostanice v objektu Plzeňská (Markéta
Langrová, člen rady)

5528/136 10. Odpis pohledávek (Markéta Langrová, člen rady)

5529/136 11. Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

5530/136 12. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

5531/136 13. Pronájem bytu vyčl. pro potřeby sociálního bydlení a v rámci návazného sociálního bydlení, uzavření
smlouvy o ubytování, ukončení nájmu bytu dohodou (Markéta Langrová, člen rady)

5532/136 14. Pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 28, Ostrava-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

5533/136 15. Pronájem sociálního bytu na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její
pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

5534/136 16. Smlouva o dodávce vody s třetí osobou na odběrné místo na ulici Plzeňská (hřiště), Ostrava - Zábřeh
(Markéta Langrová, člen rady)

5535/136 17. Souhlas se zřízením sběrny společnosti SAZKA a.s. v prostoru objektu na ul. B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les
(Markéta Langrová, člen rady)

5536/136 18. Ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově na ul. Dr. Martínka 1611, Ostrava-Hrabůvka
výpovědí (Markéta Langrová, člen rady)

5537/136 19. Výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. u Haldy 200/18, O.-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

5538/136 20. Zajištění náhradního bytu (Markéta Langrová, člen rady)

5539/136 21. Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

5540/136 22. Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na prostor v objektu na ul. Gurťjevova 11, O.-Zábřeh
(Markéta Langrová, člen rady)

5541/136 23. Žádost o splátkový kalendář (Rostislav Neckář, Kamil Kocur) (Markéta Langrová, člen rady)

5542/136 24. Žádost o uzavření dohody o splátkách (J G Centrum, s.r.o.) (Markéta Langrová, člen rady)

5543/136 25. Návrh na vyřazení odcizeného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

5544/136 26. Odpisové plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5545/136 27. Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5546/136 28. Stanovisko ke zřízení základní školy s rozšířenou výukou anglického jazyka pro žadatele Gymnázium
EDUCAnet Ostrava s.r.o. (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5547/136 30. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5548/136 31. Žádost o poskytnutí finančního daru (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5549/136 32. Pronájem bytů v bytovém domě na ul. Odborářská 70 a 72 v Ostravě-Hrabůvce (Věra Válková,
místostarostka)

5550/136 33. Předání drobného hmotného movitého majetku k hospodaření (Věra Válková, místostarostka)

5551/136 34. Informace o investiční výstavbě (Bc. František Dehner, místostarosta)
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5552/136 36. výzva objednatele k zahájení podzimního odstraňování listí (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

5553/136 37. Návrh termínů schůzí Rady a zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih na I. pololetí 2018 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

5554/136 38. Poskytnutí peněžitého plnění občanům jako mimořádné ocenění celoroční práce ve prospěch obce (Bc.
Martin Bednář, starosta)

5555/136 39. Odpis pohledávek po likvidaci společnosti Projekty staveb s.r.o. "v likvidaci" (Bc. Martin Bednář, starosta)

5556/136 40. Odpis pohledávek po zemřelé H. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5557/136 41. Odpis pohledávek po zemřelé J. L. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5558/136 42. Odpis pohledávek po zemřelé J. O. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5559/136 43. Odpis pohledávek po zemřelém A. M. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5560/136 44. Odpis pohledávek po zemřelém J. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5561/136 45. Odpis pohledávek po zemřelém M. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5562/136 46. Odpis pohledávek po zemřelém M. N. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5563/136 47. Odpis pohledávek po zemřelém R. R. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5564/136 48. Odpis pohledávek s příslušenstvím - R. C. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5565/136 49. Prominutí dluhu včetně příslušenství p. J. S. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5566/136 50. Žádost o splátkový kalendář ve formě notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti-R. H. (Bc. Martin
Bednář, starosta)

5567/136 51. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace  o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (Bc. Martin Bednář, starosta)

5568/136 52. Návrh na revokaci usnesení a záměr na pronájem částí pozemků  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul.
Kischova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5569/136 53. Návrh na výpověď smlouvy o nájmu nemovité věci – části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5570/136 54. Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5571/136 55. Pronájem částí pozemku, záměr prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Bystřinova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5572/136 56. Pronájem pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5573/136 57. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5574/136 58. Souhlas s demolicí stavby a části stavby, Smlouva o právu provést stavbu demolice na pozemcích v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5575/136 59. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku
v k. ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5576/136 60. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku
v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5577/136 61. Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k budovám garáží v k.ú. Zábřeh nad
Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5578/136 62. Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě "Pavlovova - Rudná", k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5579/136 63. Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5580/136 64. Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5581/136 65. Záměr změny nájemních smluv pronájmu pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5582/136 66. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, Veolia Energie ČR, a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5583/136 67. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5584/136 68P. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5585/136 69P. Odpis nerealizované  dokumentace (Bc. František Dehner, místostarosta)

5586/136 70P. Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

5587/136 71P. "Zateplení obvodového pláště, oprava střechy a sanace lodžií bytových domů B. Václavka 19, 21 Ostrava-
Bělský Les" - dodatek č. 1 (Bc. František Dehner, místostarosta)
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5588/136 72P. 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)

5589/136 73P. Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za III. čtvrtletí roku 2017 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5590/136 74P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 106.17
Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

5591/136 75P. Vyloučení vybraného dodavatele, propadnutí jistoty, výzva dalšímu účastníku (podlimitní veřejná zakázka na
stavební práce) - VZ 83.17 „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4
a 6, Ostrava - Bělský Les“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5592/136 76P. Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, ZPŘ) - VZ 100.17 Zateplení
obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana
47, 49, O.-Dubina (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5593/136 77P. Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, ZPŘ) - VZ 112.17 Zateplení
obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy BD Fr. Formana 51, 53,
O.-Dubina (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5594/136 78P. Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, ZPŘ) - VZ 96.17 Náměstí
Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5595/136 79P. Zpráva komise (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)

5596/136 80P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 108.17 Výstavba víceúčelového
hřiště v M. O. OVA-Jih, ul. Veverkova-Aviatiků-Na Obecní v k.ú. Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

5597/136 81. Ukončení smluv na dodávku energií domu Averinova 1681/2 (Markéta Langrová, člen rady)

5598/136 82P. Veřejná zakázka "Výměna oken a vstupních dveří Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh"- dodatek č.1 (Markéta
Langrová, člen rady)

5599/136 83P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 97.17 Dodávka
serverů a diskového pole 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5600/136 84P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -  "Výměna oken a dveří v budově A na
ul. Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh" VZ 107.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

5601/136 85P. Stanovení platu a změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských
škol a Kulturního zařízení Ostrava-Jih, zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

5602/136 86. Návrh na schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s nákupem laviček do
Městského obvodu Ostrava - Jih (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

5603/136 87P. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na  zpracování projektové dokumentace pro parkoviště na ul. Jugoslávská,
Ostrava-Jih. (Bc. František Dehner, místostarosta)

5604/136 88P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky)  - VZ 120.17 Dodávka licencí
Microsoft 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5605/136 89. Zánik mandátu, prohlášení členem zastupitelstva (Bc. Martin Bednář, starosta)

5606/136 90. Prodej pozemků včetně staveb v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská a Pavlovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5607/136 91P. Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-
Hrabůvce, ul. Horní 55“ - dodatek č. 2 (Bc. František Dehner, místostarosta)

5608/136 92P. "Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh" - dodatek č. 1 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5609/136 OR Odvolání a jmenování členky sociální komise. (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 29. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu Základní škola Ostrava-
Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

nepřijato 35. Návrh na schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s opravou ploch na ul.
Plavecká (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)
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5519/136  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 33/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017

Rada městského obvodu

schvaluje

a) změnu závazných ukazatelů dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 13 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu
o 13 tis. Kč

2)
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 4 178 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 4, § 4329, pol. 50xx o 2 591 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 4, § 4351, pol. 50xx o 1 390 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6112, pol.5023 o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORj 4, § 6171, pol. 50xx o 8 005 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, §  6118, pol. 50xx o 54 tis. Kč

3)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2333, pol. 6121, ORG 1165 o 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3639, pol. 6121, ORG 1151 o 100 tis. Kč

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

schválit

a) změnu závazných ukazatelů  dle bodu 4) důvodové zprávy předloženého materiálu

b) rozpočtové opatření, kterým se

4)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3699, pol. 5169 o 350 tis. Kč
- zvyšují  kapitálové výdaje ORJ 7,  § 3111,  pol.  6351,  ORG dle bodu 4) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 350 tis. Kč

5)
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6118, pol. 5175 o 230 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 2, § 6118, pol. 5169 o 230 tis. Kč

6)
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5137 o 172 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5171 o 22 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121 o 194 tis. Kč

7)
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 155 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 6322 o 1 155 tis. Kč

8)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 1 220 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5169 o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 1 000 tis. Kč
- zvyšují  kapitálové výdaje ORJ 7,  § 3141,  pol.  6122,  ORG dle bodu 8) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 120 tis. Kč

9)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1154 o 369 tis. Kč
- snižují  kapitálové  výdaje  ORJ 8,  § 361x,  pol.  6121,  ORG dle bodu 9) důvodové  zprávy  předloženého
materiálu o 485 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1152 o 854 tis. Kč

10)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1181 o 3 419 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol.  6121, ORG dle bodu 10) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 3 419 tis. Kč

ukládá

místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit návrh na rozpočtová opatření dle bodů 4) - 10) důvodové
zprávy předloženého materiálu zastupitelstvu městského obvodu
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5520/136  
2

Návrh  na  rozšíření  účelu  použití  rozpočtových  prostředků  rozpočtu  městského  obvodu
Ostrava-Jih na rok 2017

Rada městského obvodu

schvaluje

rozšíření účelu použití kapitálových výdajů ORJ 12, § 3639, pol. 6130 dle důvodové zprávy

5521/136  
3

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 9. 2017

Rada městského obvodu

projednala

Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 9. 2017 dle předloženého materiálu

bere na vědomí

rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu statutárního města Ostravy v období od 1. 1.
2017 - 30. 9. 2017 uvedená v tabulce č. 12 přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí

a) Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih k 30.9.2017

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu statutárního města Ostravy v období od 1. 1.
2017 - 30. 9. 2017

ukládá

místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih  k 30.
9. 2017 Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

5522/136  
4

Návrh na aktualizaci Zásad pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další
ustanovení

Rada městského obvodu

vydává

s účinností  od 1.  11.  2017 aktualizované znění  Zásad pro nakládání  s finančními prostředky,  postupy  v
účetnictví a další ustanovení, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

5523/136  
5

Návrh na aktualizaci Zásad pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků

Rada městského obvodu

vydává

s účinností od 1. 11. 2017 aktualizované znění Zásad pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků, ve
znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

5524/136  
6

Návrh na aktualizaci Zásad pro evidenci majetku

Rada městského obvodu

vydává

s  účinností  od  1.  11.  2017  aktualizované  znění  Zásad  pro  evidenci  majetku,  ve  znění  přílohy  č.  1
předloženého materiálu

5525/136  
7

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

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o zřízení oprávnění k nakládání s prostředky na účtech zřízených u Komerční banky, a.s., se sídlem Na
Příkopě  33  čp.  969,  Praha  1,  PSČ  114  07,  pro  Z.  J,  700  30  Ostrava-Zábřeh,  ve  znění  přílohy  č.  1
předloženého materiálu

2) o zrušení oprávnění k nakládání s prostředky na účtech zřízených u Komerční banky, a.s., se sídlem Na
Příkopě  33  čp.  969,  Praha  1,  PSČ  114  07,  pro  P.  K.,  735  14  Orlová-Poruba,  ve  znění  přílohy  č.  1
předloženého materiálu
zmocňuje

Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu "Příkazu k administraci" uvedeného v příloze č.
1 předloženého materiálu

5526/136  
8

Návrh na zřízení hlavní inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a
závazků městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017

Rada městského obvodu

about:blank
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zřizuje

hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu
Ostrava-Jih za rok 2017 v následujícím složení:

předseda hlavní inventarizační komise:
vedoucí odboru financí a rozpočtu

členové hlavní inventarizační komise:
tajemník úřadu
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
vedoucí odboru investičního
vedoucí odboru majetkového
vedoucí odboru právního
vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
vedoucí odboru hospodářské správy
vedoucí oddělení účetnictví OFR

tajemník hlavní inventarizační komise:
zaměstnanec zařazený do oddělení účetnictví OFR
ukládá

a)  ředitelům  příspěvkových  organizací  zaslat  k  rukám  tajemníka  hlavní  inventarizační  komise
prostřednictvím věcně příslušného odboru v termínu do 16. 2. 2018 inventarizační zprávu o inventarizaci
majetku, pohledávek a závazků zřízených příspěvkových organizací za rok 2017

b)  vedoucímu  odboru  strategického  rozvoje,  vztahů  s  veřejností,  školství  a  kultury  seznámit  školské
příspěvkové organizace a příspěvkovou organizaci KZOJ s Plánem inventur na rok 2017 a zajistit předání
inventarizačních zpráv o inventarizaci majetku a pohledávek a závazků zřízených příspěvkových organizací
za rok 2017 odboru financí a rozpočtu ve stanoveném termínu 16. 2. 2018

c)  vedoucímu odboru dopravy  a  komunálních  služeb  seznámit  příspěvkovou organizaci  TSOJ  s  Plánem
inventur na rok 2017 a zajistit předání inventarizační zprávy o inventarizaci majetku a pohledávek a závazků
zřízené příspěvkové organizace za rok 2017 odboru financí a rozpočtu ve stanoveném termínu 16. 2. 2018

5527/136  
9

Nájemní smlouva NSN/2027/2017 na pronájem rozvaděče VN trafostanice v objektu Plzeňská

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření nájemní smlouvy NSN/2027/2017 mezi SMO, městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700
30 Ostrava - Hrabůvka a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmolky, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČ 24729035, za účelem pronájmu rozvaděče VN trafostanice typu V - SM 121, umístěného v objektu bez
č.p., trafostanice (rozvodna) označené 10/0,4kV OS_9532_ Areál Zábřeh, stojící  na pozemku parc. č.  st.
3487/5, v obci Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, o výměře 502 m2, ve vlastnictví pronajímatele, a to na
dobu určitou do 31.12.2021 se stanovením výše nájemného 8.000,-Kč/rok + příslušná sazba DPH, v rozsahu
předloženého návrhu
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy

5528/136  
10

Odpis pohledávek

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek:

- po pí V. Z., za pronájem bytu na ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, ve výši 354 Kč za nedoplatek vyúčtování
služeb za rok 2016 a ve výši 4 Kč za zákonné příslušenství,
- po p.  J.  H.,  za  pronájem  bytu  na  ul.  Jubilejní,  Ostrava-Hrabůvka,  ve  výši  217,40 Kč za  nedoplatek
vyúčtování služeb za rok 2005 a ve výši 180 Kč za zákonné příslušenství,

dle důvodové zprávy

5529/136  
11

Podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

podle ustanovení § 2274 a § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o
udělení souhlasu k podnájmu (části) bytu na dobu určitou s účinností  od 25.10.2017 do 24.10.2018,  dle
důvodové zprávy

Plzeňská 2619/10, 0+2, standard, č. b. 61
H. J., Ostrava-Zábřeh

Klegova 1440/21, 1+1, standard, č. b. 2

about:blank
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MUDr. K. F., Ostrava-Moravská Ostrava

Stadická 1369/3, 1+3, standard, č. b. 2
J. H., Ostrava-Hrabůvka

5530/136  
12

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 35
B. E., O.-Mor. Ostrava

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 16
V. P., O.-Poruba

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 20
F. Z., O.-Zábřeh

Jubilejní 37, 1+1, standard, č. b. 1
S. M., O.-Hrabůvka

Jiskřiček 10, 1+3, standard, č. b. 2
S. A., O.-Hrabůvka

V. Košaře 1, 1+3, standard, č. b. 52
M. H., O.-Dubina
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

Dr. Šavrdy 15, 0+2, standard, č. b. 22
P. D., O.-Poruba

Horymírova 14, 1+3, standard, č. b. 73
Bc. V., O.-Zábřeh

Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 5
H. L., O.-Zábřeh
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k  dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti
smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Fr.  Formana 55, 0+2, standard, č. b. 20
N. K., O.-Dubina
rozhodla

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

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

V. P., Horymírova 3064/125
S. A., Edisonova 379/19

5531/136  
13

Pronájem bytu  vyčl.  pro potřeby  sociálního bydlení  a v  rámci návazného sociálního bydlení,
uzavření smlouvy o ubytování, ukončení nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b. 19
V. I., O.-Zábřeh

Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b. 22
K. M., O.-Zábřeh

II.

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

Čujkovova 1718/29, 0+2, standard, č. b. 21
T. V., O.-Zábřeh

III.

o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy  

místnost č. 11 - P. J., O.-Zábřeh
místnost č. 13 - Š. Y., O.-Hrabůvka
místnost č. 14 - P. K., O.-Hrabůvka
místnost č. 19 - H. I., O.-Hrabůvka

IV.

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

K. O., Zlepšovatelů 553/8,

5532/136  
14

Pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 28, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu prostor o výměře 53,21 m² v objektu bydlení č. p. 2458, který je součástí pozemku p. č. st.
2864 v  k.  ú.  Zábřeh nad  Odrou,  adresní  místo  Volgogradská  2458/28,  Ostrava-Zábřeh,  ve  vlastnictví
statutárního  města  Ostravy,  svěřeném  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  panu  Vladimíru  Majdyšovi,  IČ
63307839,  se  sídlem  Elektrárenská  5617/3,  721  00  Ostrava-Svinov,  na  dobu  neurčitou  s  tříměsíční
výpovědní dobou, s výší nájemného 700 Kč/m²/rok, za účelem užívání jako kancelář, vzorkovou prodejnu,
sklad a příruční dílnu

II.  o  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  a  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  s  panem  Vladimírem
Majdyšem,  IČ  63307839,  se  sídlem  Elektrárenská 5617/3,  721 00 Ostrava-Svinov,  z důvodu vyřizování
změny účelu užívání v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy.

5533/136  
15

Pronájem sociálního bytu na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o pronájmu bytu vyčleněného pro účely sociálního bydlení v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní
ověření ve městě Ostrava“ na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy  

Karpatská 2857/20, 1+3, standard, č. b. 14
K. P., Ostrava-Hrabůvka

II.
o ukončení nájmu bytu vyčleněného pro účely krizového bydlení v rámci projektu „Koncepce bydlení a její
pilotní ověření ve městě Ostrava“ dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

Abramovova 1590/14, 1+2, standard, č. b. 7
K. P., Ostrava-Hrabůvka

5534/136  
16

Smlouva o dodávce vody s třetí osobou na odběrné místo na ulici Plzeňská (hřiště), Ostrava -
Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí
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s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody s třetí osobou č. 34188" na odběrném místě ulice Plzeňská (hřiště),
Ostrava - Zábřeh, parcelní číslo 612/14, v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, číslo odběru 3503 - 677,
mezi zapsaným spolkem Ostravská sportovní z.s., Bukovanského 1342/11,  PSČ 710 00, Ostrava - Slezská
Ostrava, IČ 69744092 a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,  Nádražní 28/3114, PSČ 729 71
Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 45193673 dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy

5535/136  
17

Souhlas se zřízením sběrny společnosti SAZKA a.s. v prostoru objektu na ul. B. Četyny 978/19,
O.-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

udělit souhlas společnosti MAYWAND STAV. s.r.o., IČO: 27801462, se sídlem Horymírova 2986/126, Ostrava-
Zábřeh,  s instalací  komunikační technologie,  světelného a reklamního označení společnosti  SAZKA a.s.,
IČO: 26493993, se sídlem K Žižkovu 851, Praha, v prostoru sloužícím podnikání v objektu č. p. 978, který je
součástí pozemku p. č. 131 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, z
důvodu  rozšíření  prodejny  novin  o  provozování  sázkového  terminálu,  a  to  maximálně  po  dobu trvání
nájemního vztahu a za splnění technických podmínek, dle důvodové zprávy

5536/136  
18

Ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově na ul. Dr. Martínka 1611, Ostrava-
Hrabůvka výpovědí

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď ze dne 27.09.2017 podanou nájemcem prostoru sloužícího podnikání budovy č. p.  1611, stavba
občanského  vybavení,  která  je  součástí  pozemku  p.  č.  st.  1576,  zastavěná  plocha  a  nádvoří  v  k.ú.
Hrabůvka, adresní místo Dr. Martínka č. p. 1611 v Ostravě-Hrabůvce, o celkové výměře 44,22 m2, paní
Lenkou Kretkovou, DiS., se sídlem Horní 1478/86, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 63335565. Pronájem bude
ukončen v souladu s nájemní smlouvou č. 8/032/010/12, ve znění dodatků, ke dni 31.12.2017, dle důvodové
zprávy
rozhodla

zveřejnit  záměr  na  pronájem  prostoru  sloužícího  podnikání  v  budově  č.  p.  1611,  stavba  občanského
vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 1576, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, adresní
místo Dr. Martínka č. p. 1611 v Ostravě-Hrabůvce, o celkové výměře 44,22 m2 s minimální výší nájemného
800 Kč/m2/rok, bez určení účelu užívání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za podmínky, že v
prostoru nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., §
64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebude provozována
herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a ani
kasino ve smyslu ust.  § 68 zákona č.  186/2016 Sb., o hazardních hrách,  ve znění pozdějších předpisů a
nebudou provozovány činnosti, které jsou v rozporu, dle důvodové zprávy

5537/136  
19

Výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. u Haldy 200/18, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o  podání  výpovědi  z  nájmu  prostoru  sloužícího  podnikání  v  objektu  ve  vlastnictví  statutárního  města
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, v budově č. p. 200, stavba občanského vybavení, která
je součástí  pozemku p.  č.  st.  173,  zastavěná plocha a nádvoří v  k.ú.  Hrabůvka,  adresní místo U Haldy
200/18, Ostrava-Hrabůvka, nájemci Sboru Církve bratrské v Ostravě - Korean Church, IČO: 73634701, se
sídlem U Haldy 200/18, Ostrava-Hrabůvka, dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

5538/136  
20

Zajištění náhradního bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy

Letecká 347/23, standard, 1+1, č. b. 1
A. J. a A. M., O.-Hrabůvka

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

A. J. a A. M., O.-Hrabůvka

5539/136  
21

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 2,3 občanského zákoníku, ve
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znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

E. N., Ostrava-Hrabůvka,

5540/136  
22

Zveřejnění  záměru  na  změnu  nájemní  smlouvy  na  prostor  v  objektu  na  ul.  Gurťjevova  11,
O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na změnu účelu užívání části místnosti č. 122 o výměře 16,47 m2, která se nachází v I.
nadzemním podlaží objektu č. p. 459, který je součástí pozemku p. č. st. 2024 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
adresní místo Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, pronajaté obecně prospěšné společnosti Mobilní hospic
Ondrášek,  o.p.s.,  IČO:  26850176,  se  sídlem  Gurťjevova  459/11,  Ostrava-Zábřeh,  na  základě  nájemní
smlouvy č. 8/032/110/15 ze dne 28.08.2015, ve znění dodatků,  s výší nájemného 166,16 Kč/m2/rok, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, a to z chodby na čekárnu, dle důvodové zprávy

5541/136  
23

Žádost o splátkový kalendář (R. N., K. K.)

Rada městského obvodu

rozhodla

o neuzavření dohody o splátkách
- s p.  R.  N.  na  úhradu dlužného nájemného a záloh na služby za pozdní úhradu nájemného a služeb s
nájmem spojených za byt na ul. Jubilejní, Ostrava-Hrabůvka,

- s p.  K.  K.  na úhradu dlužného nájemného a  záloh na služby  za pozdní úhradu nájemného a služeb s
nájmem spojených za byt  na ul. Patrice Lumumby, Ostrava-Zábřeh,

dle důvodové zprávy

5542/136  
24

Žádost o uzavření dohody o splátkách (J G Centrum, s.r.o.)

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dohodu o splátkách se společností J G Centrum, s.r.o., IČ: 25353292, se sídlem Bohumíra Četyny
978/19, Ostrava-Bělský Les, nájemcem prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 978, objekt občanské
vybavenosti, který je součástí pozemku p. č. 131 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Bohumíra Četyny
978/19, Ostrava-Bělský Les, na úhradu dlužného nájemného, dlužných záloh na služby spojených s nájmem,
dlužných nedoplatků vyúčtování  služeb a  dlužných úroků z prodlení  v  celkové  výší  378 791 Kč formou
pravidelných měsíčních splátek ve výší 22.282 Kč, a to po dobu 16 měsíců, poslední 17. splátka je stanovena
ve výší 22.279 Kč, dle důvodové zprávy,

5543/136  
25

Návrh  na  vyřazení  odcizeného  majetku  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů  15,  příspěvkové  organizace,  jejíž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o  vyřazení  odcizeného  majetku  z  inventarizace  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace v celkové hodnotě Kč 18 440,40 dle předloženého návrhu

5544/136  
26

Odpisové  plány  příspěvkových  organizací,  jejichž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu odpisových plánů na rok 2017 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, dle  důvodové zprávy s úpravou

2) odpisové plány na rok 2018 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

5545/136  
27

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Březinova 52, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace, 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

5546/136  
28

Stanovisko  ke  zřízení  základní  školy  s  rozšířenou  výukou  anglického  jazyka  pro  žadatele
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.

Rada městského obvodu
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souhlasí

s  otevřením  základní  školy  zaměřené  na  rozšířenou  výuku  anglického  jazyka  společnosti  Gymnázium
EDUCAnet Ostrava s.r.o se sídlem na ul. Mjr.Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

5547/136  
30

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace

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,
Volgogradská  6B,  příspěvkovou organizaci  za  účelem  vyhlášení  výběrového  řízení   -   zakázky  malého
rozsahu na dodávku služeb v rámci zajištění školy v přírodě pro žáky základní školy v předpokládané výši Kč
950 000,00 včetně DPH dle důvodové zprávy
ukládá

řediteli příspěvkové organizace jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

5548/136  
31

Žádost o poskytnutí finančního daru

Rada městského obvodu

souhlasí

s poskytnutím  finančního daru S.  K.,  702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a  Přívoz ve  výši  20.000 Kč na
zajištění společensko-kulturní akce "Vzdušné síly Ostravě".
souhlasí

s návrhem darovací smlouvy
souhlasí

s použitím  znaku a  loga městského  obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za  účelem  propagace  městského
obvodu Ostrava-Jih
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy

5549/136  
32

Pronájem bytů v bytovém domě na ul. Odborářská 70 a 72 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v bytovém domě na ul.  Odborářská 70 a 72 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle
důvodové zprávy

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 18
T. K., trvale bytem Ostrava-Výškovice,

Odborářská 72, 0 + 2, I. kat., č. b. 12
V. B., bytem Ostrava-Zábřeh,

5550/136  
33

Předání drobného hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o  předání  drobného  hmotného  movitého  majetku  k  hospodaření  Technickým  službám  Ostrava-Jih,
příspěvkové organizaci,  Kpt.  Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh,  v celkové hodnotě 24 707,00 Kč dle
důvodové zprávy

5551/136  
34

Informace o investiční výstavbě

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Informaci o investiční výstavbě dle rozpočtu pro r. 2017
a souhlasí

s předložením Informace o investiční výstavbě dle rozpočtu pro r. 2017 Zastupitelstvu městského obvodu

5552/136  
36

výzva objednatele k zahájení podzimního odstraňování listí

Rada městského obvodu

rozhodla

dle článku 2, písmeno C) odst.1 "Smlouva o zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých
ploch" o zahájení podzimního odstraňování listí  z travantých ploch v Městském obvodu Ostrava - Jih
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a pověřuje

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

5553/136  
37

Návrh  termínů  schůzí  Rady  a  zasedání  Zastupitelstva  městského  obvodu  Ostrava-Jih  na  I.
pololetí 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva na I. pololetí roku 2018 takto:

schůze rady:

schůze dne 11. 1. 2018
schůze dne 25. 1. 2018
schůze dne   8. 2. 2018
schůze dne 22. 2. 2018    
schůze dne 15. 3. 2018
schůze dne 29. 3. 2018
schůze dne 12. 4. 2018
schůze dne 26. 4. 2018
schůze dne 10. 5. 2018
schůze dne 24. 5. 2018
schůze dne 14. 6. 2018
schůze dne 28. 6. 2018

zasedání zastupitelstva:

zasedání dne 8. 3. 2018
zasedání dne 7. 6. 2018

5554/136  
38

Poskytnutí peněžitého plnění občanům jako mimořádné ocenění celoroční práce ve prospěch
obce

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnout  peněžité  plnění  občanům  jako  mimořádné  ocenění  celoroční  práce  ve  prospěch  obce  dle
předloženého návrhu.

5555/136  
39

Odpis pohledávek po likvidaci společnosti Projekty staveb s.r.o. "v likvidaci"

Rada městského obvodu

souhlasí

s  odepsáním  pohledávky  po  dlužníkovi  Projekty  staveb  s.r.o.   "v  likvidaci",  IČ  25837877  se  sídlem
Ludgeřovice, Nad Tratí 744/5, ve výši 35 079,- Kč z titulu neuhrazeného nájemného a záloh na služby za
nebytový  prostor  na  adrese  v  domě  č.p.  2424 na  ulici  Volgogradská č.  or.  74 v  Ostravě-Zábřehu,  dle
důvodové zprávy,

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih    

odepsat pohledávky po dlužníkovi Projekty staveb s.r.o.  "v likvidaci", IČ 25837877 se sídlem Ludgeřovice,
Nad Tratí 744/5, ve výši 35 079,- Kč z titulu neuhrazeného nájemného a záloh na služby za nebytový prostor
na adrese v domě č.p. 2424 na ulici Volgogradská č. or. 74 v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy.

5556/136  
40

Odpis pohledávek po zemřelé H. P.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po dlužnici H. P. ve výši 221 558,- Kč včetně příslušenství, když pohledávky vznikly
z titulu dlužného nájemného a dlužných úhrad za užívání bytu v domě  na ul. Svornosti v Ostravě-Zábřehu,
dle důvodové zprávy,

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih
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odepsat pohledávky po dlužnici H. P., ve výši 221 558,- Kč včetně příslušenství, když pohledávky vznikly z
titulu dlužného nájemného a dlužných úhrad za užívání bytu  v domě  na ul. Svornosti v Ostravě-Zábřehu,
dle důvodové zprávy.

5557/136  
41

Odpis pohledávek po zemřelé J. L.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po dlužnici J. L., ve výši 1 712 690,72 Kč včetně příslušenství, když pohledávky
vznikly z titulu dlužného nájemného a dlužných úhrad za užívání bytu  v domě  na ulici Milana Fialy   v
Ostravě-Dubině, dle důvodové zprávy,

a

doporučuje    

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávky po dlužnici J. L., ve výši 1 712 690,72 Kč včetně příslušenství, když pohledávky vznikly
z titulu dlužného nájemného a dlužných úhrad za užívání bytu v  domě na ulici  Milana Fialy  v Ostravě-
Dubině, dle důvodové zprávy,

5558/136  
42

Odpis pohledávek po zemřelé J. O.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po dlužnici J. O., ve výši 22 013,- Kč z titulu nákladů vzniklých s realizací soudního
vyklizení bytu v domě  na ulici Františka Formana  v Ostravě-Dubině a následně z nákladů vynaložených na
opravu vyklizovaného bytu, dle důvodové zprávy,

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávky po dlužnici J.  O.,  ve výši 22 013,- Kč z titulu nákladů vzniklých s realizací soudního
vyklizení bytu v domě  na ulici Františka Formana  v Ostravě-Dubině a následně z nákladů vynaložených na
opravu vyklizovaného bytu, dle důvodové zprávy.

5559/136  
43

Odpis pohledávek po zemřelém A. M.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po dlužníkovi A. M., ve výši 336 103,- Kč včetně příslušenství, když pohledávky
vzniklu  z  titulu dlužného  nájemného  a  nedoplatků vyúčtování  služeb za  užívání  bytu  v  domě,  na  ulici
Horymírova  v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy,

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávky po dlužníkovi A. M., ve výši 336 103,- Kč včetně příslušenství, když pohledávky vzniklu
z titulu dlužného nájemného a nedoplatků vyúčtování služeb za užívání bytu  v domě, na ulici Horymírova  v
Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy.

5560/136  
44

Odpis pohledávek po zemřelém J. P.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po dlužníkovi J. P., ve výši 126 011,61 Kč z titulu neuhrazeného nájemného včetně
příslušenství  a  vyúčtování  služeb za  užívání  bytu v  domě   na  ulici  Pavlovova   v  Ostravě-Zábřehu,  dle
důvodové zprávy,

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávky po dlužníkovi J.  P.,  ve výši 126 011,61 Kč z titulu neuhrazeného nájemného včetně
příslušeství  a  vyúčtování  služeb  za  užívání  bytu   v  domě  na  ulici  Pavlovova   v  Ostravě-Zábřehu,  dle
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důvodové zprávy.

5561/136  
45

Odpis pohledávek po zemřelém M. P.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po dlužníkovi M. P., ve výši 468 340,50 Kč včetně příslušenství, když pohledávky
vznikly z titulu dlužného nájemného a dlužných úhrad za užívání bytu  v domě  na ul. Čujkovova  v Ostravě-
Zábřehu, dle důvodové zprávy,

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávky po dlužníkovi M. P., ve výši 468 340,50 Kč včetně příslušenství, když pohledávky vznikly
z titulu dlužného nájemného a  dlužných úhrad za užívání  bytu  v  domě  na ul.  Čujkovova  v  Ostravě-
Zábřehu, dle důvodové zprávy.

5562/136  
46

Odpis pohledávek po zemřelém M. N.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po dlužníkovi M. N., ve výši 779 125,55 Kč z titulu neuhrazeného nájemného včetně
příslušenství a nedoplatků na služby za užívání  bytu  v  domě na ulici  Jubilejní v  Ostravě-Hrabůvce,  dle
důvodové zprávy,

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávky po dlužníkovi M. N., ve výši 779 125,55 Kč z titulu neuhrazeného nájemného včetně
příslušenství a nedoplatků na služby za užívání bytu v domě  na ulici Jubilejní  v Ostravě-Hrabůvce, dle
důvodové zprávy.

5563/136  
47

Odpis pohledávek po zemřelém R. R.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po dlužníkovi R. R., ve výši 89 487,- Kč z titulu neuhrazeného nájemného včetně
příslušenství a nedoplatků  na služby za užívání bytu  v domě na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu, dle
důvodové zprávy,

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat  pohledávky  po  dlužníkovi  R.  R.,  ve  výši  89 487,- Kč z titulu neuhrazeného nájemného včetně
příslušenství a nedoplatků  na služby za užívání bytu  v domě 7 na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu, dle
důvodové zprávy.

5564/136  
48

Odpis pohledávek s příslušenstvím - R. C.

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávky

za pí R. C., ve výši 7 991,- Kč z titulu dlužného nájmu a záloh na služby spojených s užíváním bytu  v domě 
na  ul. Vaňkova v Ostravě-Bělském Lese a ve výši 31,- Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství

dle důvodové zprávy

5565/136  
49

Prominutí dluhu včetně příslušenství p. J. S.

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout pohledávku po dlužníkovi J. S., ve výši 13 414,- Kč s příslušenstvím, když pohledávka vznikla z
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titulu dlužného nájemného a záloh na služby za užívání bytu  na ulici Vlasty Vlasákové   v Ostravě-Bělském
Lese, dle důvodové zprávy s úpravou

5566/136  
50

Žádost o splátkový kalendář ve formě notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti-R. H.

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít splátkový kalendář ve formě notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti,

s paní R. H., a to tak, že umožní uhradit vzniklý závazek ve výši 38 900,- Kč s příslušenstvím, vyčísleného
příslušenství  ve  výši  1 225,-  Kč a  nákladů řízení  ve  výši  7 000,-  Kč v  10 měsíčních splátkách vždy  k
poslednímu dni měsíce, ve které jsou splátky splatné, když 9 splátek bude hrazeno částkami ve výši 5 000,-
Kč a 10. splátka bude uhrazena částkou ve výši 2 125,- 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 upravené důvodové zprávy

5567/136  
51

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace  o
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Rada městského obvodu

schvaluje

Sazebník  úhrad za poskytování  informací dle  zákona č.  123/1998 Sb.,  o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to dle předloženého návrhu

5568/136  
52

Návrh na revokaci usnesení a záměr na pronájem částí pozemků  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,
lokalita ul. Kischova

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 5093/126 ze dne 27. 7. 2017

a

rozhodla

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

5569/136  
53

Návrh na výpověď smlouvy o nájmu nemovité věci – části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní

Rada městského obvodu

rozhodla

vypovědět  Smlouvu o  nájmu nemovitosti  č.  7/014/532/09/Bie  ze  dne  9.11.2009,  ve  znění  uzavřených
dodatků,  uzavřenou  za  účelem  umístění  a  provozování  automatu  na  kávu vedle  stánku  PNS  na  části
pozemku p.p.č.  475/2 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  o výměře  1 m²  v  k.ú.  Hrabůvka,  ul.  Horní,
společnosti EXPAND SERVICES, s.r.o., IČ: 258 31 879, se sídlem Ignáta Herrmanna 484/26, Hrabůvka, 700
30 Ostrava, dle důvodové zprávy

a
zmocňuje

starostu městského  obvodu Bc.  Martina  Bednáře  k  podpisu výpovědi  z nájmu,  ve  znění  přílohy  tohoto
materiálu

5570/136  
54

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova

Rada městského obvodu

souhlasí

s  umístěním  stavby   sjezdu o  výměře  10 m2 na  části  pozemku  p.p.č.  950/4 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace  v  k.  ú.  Zábřeh nad  Odrou,  ul.  Petruškova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih  a
rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 950/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou,  ul.  Petruškova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostrava,  se  svěřením  městskému obvodu
Ostrava - Jih, M. B. 14, 002 01 Čadca, Slovenská republika a paní P. B., 700 30 Ostrava – Zábřeh, za účelem
umístění a užívání sjezdu, s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2, tj. 450,-  Kč/rok na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a  uzavřít nájemní smlouvu, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy
tohoto materiálu
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5571/136  
55

Pronájem částí pozemku, záměr prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Bystřinova

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout část pozemku p.p.č.  229/19 ostatní plocha,  ostatní komunikace o výměře 193 m² v k.ú.
Hrabůvka,  ulice  Bystřinova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu
Ostrava-Jih, P. G. a V. G., oba bytem Bystřinova, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, za účelem užívání pozemku
jako zahrada, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 2.123,- Kč, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku  ve znění přílohy tohoto materiálu

2) pronajmout část pozemku p.p.č.  229/19 ostatní plocha,  ostatní komunikace o výměře 201 m² v k.ú.
Hrabůvka,  ulice  Bystřinova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu
Ostrava-Jih, M. B., bytem Bystřinova, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, za účelem užívání pozemku jako zahrada,
 s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 2.211,- Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku  ve znění přílohy tohoto materiálu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat část pozemku p.p.č. 229/19 ostatní plocha,
ostatní  komunikace  o  výměře  cca  201  m²,  dle  zákresu  v  situačním  snímku,  v  k.ú.  Hrabůvka,  ulice
Bystřinova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

5572/136  
56

Pronájem pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout polovinu pozemku p.č.st. 2967/4, zastavěná plocha o výměře 9,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita  Rudná-Pavlovova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřené  městskému  obvodu
Ostrava-Jih,  pod garáží v cizím vlastnictví,  na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce,  za cenu 45
Kč/m2/rok paní J. Š., bytem Ostrava-Hrabůvka a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

5573/136  
57

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek p.č. st. 6019 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou paní I. B., bytem  Ostrava - Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok,
tj.  za celkovou částku 176 Kč ročně  na dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní dobou a uzavřít  nájemní
smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

5574/136  
58

Souhlas  s  demolicí  stavby  a  části  stavby,  Smlouva  o  právu  provést  stavbu  demolice  na
pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova

Rada městského obvodu

souhlasí

v rámci stavby „Sanatorium JIH – stavební úpravy objektu“ s odstraněním jiné stavby bez čp/če, umístěné
na pozemku st.p.č. 6190  a s odstraněním spojovacího koridoru s markýzou o výměře 155 m2, který je
součástí jiné stavby č.p. 2626, umístěné na pozemku st.p.č. 3484 a je stavebně propojený s jinou stavbou
č.p. 2625, která je součástí pozemku st.p.č. 3485 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla

uzavřít se společnosti BETAMED.CZ Property s.r.o., IČ 03818942, se sídlem Pavlovova 2626/33, Zábřeh, 700
30 Ostrava, smlouvu o právu provést  stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5575/136  
59

Souhlas se vstupem, realizací,  umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní kabelové přípojky NN v délce cca 3 bm včetně umístění
přípojkové skříně v rámci stavby pod názvem „Ostrava, statutární město Ostrava NNk“, pod povrchem části
pozemku p.p.č. 434/5 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 434/5 ostatní
plocha, jiná plocha v k.ú.  Hrabůvka,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění podzemní kabelové přípojky NN v délce cca 3 bm včetně umístění
přípojkové  skříně  v  rámci  stavby  pod  názvem  „Ostrava,  statutární  město  Ostrava  NNk“,  ve  prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, za úhradu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemní kabelové přípojky NN a
za úhradu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění přípojkové skříně

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného  trpět  umístění,  udržování  a  provozování  podzemní  kabelové  přípojky  NN včetně  přípojkové
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skříně, a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.10.2019 uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření
budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene – služebnosti,  Smlouvu o  právu provést  stavbu,  ve  znění
přílohy tohoto materiálu

5576/136  
60

Souhlas se vstupem, realizací,  umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se vstupem,  realizací a umístěním přeložky  rozvodného tepelného zařízení – sekundárního teplovodního
potrubí a přípojky teplovodního potrubí v celkové délce cca 20 bm v rámci akce pod názvem „Rekonstrukce
Mitušova 7, přestavba sklepních prostor na kanceláře“, pod povrchem části pozemku p.p.č. 342/4 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih

rozhodla
nezřídit  věcného břemene  - služebnost  dle  předloženého návrhu k části  pozemku p.p.č.  342/4 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  umístění  přeložky  rozvodného  tepelného  zařízení  –  sekundárního  teplovodního
potrubí a přípojky teplovodního potrubí v celkové délce cca 20 bm v rámci akce pod názvem „Rekonstrukce
Mitušova 7, přestavba sklepních prostor na kanceláře“, ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČ:
451 93 410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

5577/136  
61

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k budovám garáží v k.ú.
Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu nevyužít předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k níže uvedeným
nemovitým věcem, stavbám garáží,  které stojí na pozemcích, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih:
1. budově bez čp/če, garáž, na pozemku p.č.st. 2412 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví J.U., bytem
Svatoňovice
2. budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc.č.st. 3735 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví Ing. J. Ch.,
Ostrava-Poruba
3. ½ stavby garáže bez čp/če, na pozemku p.č.st.  2967/9 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví M. M.,
Ostrava-Proskovice

5578/136  
62

Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě "Pavlovova - Rudná", k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m² a p.p.č.
644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 99 m² , tj. o celkové výměře 120 m² , v k.ú. Zábřeh nad Odrou za
účelem užívání zahrádky č. 7 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

5579/136  
63

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout parkovací stání č. 35 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové za účelem
užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

5580/136  
64

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře"

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemku p.č. st. 6383 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou,  lokalita "Při  Hůře", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou.

5581/136  
65

Záměr změny nájemních smluv pronájmu pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru změnit  nájemní smlouvy, uzavřené se Stavebním bytovým družstvem Nová huť, se sídlem na ul.
Hýlova 26/40,  Ostrava-Výškovice,  IČ  000 50 831,  kde předmětem změny  je  zúžení  předmětu nájmu -
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snížení výměry pronajatých pozemků:
1)  pozemek  p.č.st.  2955/1  v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  lokalita  Rudná-Pavlovova,  nájemní  smlouva  č.
7/014/1753/08 ze dne 17.12.2008, ve znění dodatku, snížení výměry z 170,08 m2 na 161,28 m2
2)  pozemek  p.č.st.  2965/1  v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  lokalita  Rudná-Pavlovova,  nájemní  smlouva  č.
7/014/568/09 ze dne 10.8.2009, ve znění dodatků, snížení výměry z 123,77 m2 na 115,25 m2
3)  pozemek  p.č.st.  2981/1  v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  lokalita  Rudná-Pavlovova,  nájemní  smlouva  č.
7/014/575/09 ze dne 10.8.2009, ve znění dodatků, snížení výměry z 186,94 m2 na 175,79 m2
4)  pozemek  p.č.st.  3567/1  v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  lokalita  Rudná-Pavlovova,  nájemní  smlouva  č.
7/014/1826/08 ze dne 22.12.2008, ve znění dodatku, snížení výměry z 91 m2 na 72,80 m2

5582/136  
66

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, Veolia Energie ČR, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  k  části  pozemku  p.p.č.  479/5  ostatní  plocha,  sportoviště  a
rekreační plocha, v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava – Jih za účelem uložení rozvodného tepelného zařízení, ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR,
a.s.,  IČ: 45193410, se sídlem 28.  října 3337/7, Moravská Ostrava,  702 00  Ostrava, za celkovou úplatu
1.000,-  Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění,   užívání  a  provozování  rozvodného  tepelného  zařízení,  a  to  vše  v  rozsahu  vyznačeném
geometrickým plánem č. 1462-P23/2017.
rozhodla

uzavřít se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava,
702 00  Ostrava  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

5583/136  
67

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.p.č. 1237/6 ostatní plocha, ostatní komunikace
 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava –
Jih  za  účelem  uložení  přeložky  zemního  vedení  NN,  ve  prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s.,  IČ:
24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 20.500,-  Kč +
zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění,   užívání  a  provozování  přeložky  zemního  vedení  NN,  a  to  vše  v  rozsahu  vyznačeném
geometrickým plánem č. 3371-48/2017.
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

5584/136  
68P

Návrh  odměn  ředitelům  příspěvkových  organizací  zřízených  Statutárním  městem  Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih  v  souladu  se  zákonem  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", dle důvodové zprávy

5585/136  
69P

Odpis nerealizované  dokumentace

Rada městského obvodu

schvaluje

odpis z účtu 042 110 Stavby energetického posudku pro akci EKOTERMO - Ostrava Jih  v celkové výši 12
100,00 Kč
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zajistit potřebné úkony související s odpisem uvedeného majetku z účtu 042 110
Termín: 31. 10. 2017

5586/136  
70P

Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

opravu tiskové chyby v důvodové zprávě v přínosu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č.
S/0344/2017/INV na realizaci VZ 177.16 na stavbu „Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih". Uvedená
tisková chyba něměla vliv na celkovou hodnotu Dod. č. 1 a znění usnesení č. 5450/134 ze dne 9. 10. 2017.

about:blank
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5587/136  
71P

"Zateplení obvodového pláště, oprava střechy a sanace lodžií bytových domů B. Václavka 19, 21
Ostrava-Bělský Les" - dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0707/2017/INV na veřejnou zakázku "Zateplení
obvodového pláště, oprava střechy a sanace lodžií bytových domů B. Václavka 19, 21 Ostrava-Bělský Les"
se zhotovitelem MIJO - STAV stavby s.r.o., IČO 27833551, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku
o částku 139.086,63 Kč  bez DPH na částku 5.528.291,63 Kč bez  DPH, a kterým se upravuje položkový
rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace nových prací.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/0707
/2017/INV
Termín: 03. 11. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S//0707/2017/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 30. 10. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/0707/2017/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 01. 11. 2017

5588/136  
72P

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 odmítnutí žádosti o účast 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:
- EUROprojekt build and technology s. r. o., Hasičská 551/52, 70030 Ostrava, IČO: 26843226 (žádost o účast
č. 22)
- Luděk Schön, Janáčkova 550, 73921 Paskov, IČO: 46610103 (žádost o účast č. 23)
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:
- Václav Otisk, Šilheřovická 433, 74714 Markvartovice, IČO: 76078451 (žádost o účast č. 21)
- EUROprojekt build and technology s. r. o., Hasičská 551/52, 70030 Ostrava, IČO: 26843226 (žádost o účast
č. 24)

5589/136  
73P

Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za III. čtvrtletí roku 2017

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za III. čtvrtletí roku 2017

5590/136  
74P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
106.17 Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu

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 106.17 "Oprava oplocení na hřbitově v
Ostravě-Zábřehu" o vyloučení účastníka, a to:
- Hochbau, s.r.o., Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava - Stará Bělá, IČO: 25857614,
dle  § 48 odst.  2 písm.  a) 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 106.17
"Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu" a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné
zakázky  s vybraným dodavatelem K2 stavební Moravia, s.r.o., Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava – Slezská
Ostrava, IČO: 28573994, za nabídkovou cenu Kč 3.619.218,04 bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních
dnů od zahájení díla
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- jako druhým v pořadí s účastníkem Dobré stavby, s.r.o., Serafinova 396/9, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČO:
25828495,  za  nabídkovou cenu Kč 4.383.838,08 bez DPH a s lhůtou realizace  150 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 této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 106.17 "Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu"
Termín: 30. 10. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci  této podlimitní  veřejné zakázky na
stavební práce VZ 106.17 "Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu"
Termín: 01. 11. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce VZ 106.17 "Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu"
Termín: 03. 11. 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 podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 106.17 "Oprava oplocení na
hřbitově v Ostravě-Zábřehu"
Termín: 03. 12. 2017

5591/136  
75P

Vyloučení  vybraného  dodavatele,  propadnutí  jistoty,  výzva  dalšímu  účastníku  (podlimitní
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 83.17 „Komplexní zateplení domu vč.  GO střechy a
oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o vyloučení vybraného dodavatele na realizaci této
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 83.17  „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav
VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les“:
- MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 27776506, dle § 124 odst. 2 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v důvodové
zprávě
rozhodla

u této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 83.17 „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a
oprav VZT,  vstupů V.  Vlasákové 2,  4 a 6,  Ostrava - Bělský Les“ o propadnutí peněžní jistoty ve výši Kč
200.000,00  složené  účastníkem  MH  -  STAVBY,  s.r.o.,  V  Poli  904/16,  700  30  Ostrava  -  Zábřeh,  IČO:
27776506,  v  souladu s § 41 odst.  8 zákona č.  134/2016 Sb.,  o  zadávání  veřejných zakázek,  ve  znění
pozdějších předpisů, a v souladu s čl. II. Výzvy ve prospěch zadavatele na základě oznámení o nemožnosti
uzavřít smlouvu přijatého zadavatelem dne 13. 10. 2017
rozhodla

v souladu s usnesením č. 5314/130 ze dne 7. 9. 2017  a v souladu s ust. § 125 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  vyzvat  k  uzavření  smlouvy  dalšího
účastníka zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 83.17 "Komplexní zateplení
domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les", a to:
- MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 27833551, za
nabídkovou cenu Kč 10.483.897,88 bez DPH a s lhůtou realizace 140 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 83.17 „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a
6, Ostrava - Bělský Les“
Termín: 30. 10. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci  této podlimitní  veřejné zakázky na
stavební práce VZ 83.17 „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a
6, Ostrava - Bělský Les“
Termín: 01. 11. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce VZ 83.17 „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů
V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les“
Termín: 03. 11. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 83.17 „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav
VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les“
Termín: 03. 12. 2017

5592/136  
76P

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, ZPŘ) - VZ 100.17
Zateplení  obvodového  pláště  domu,  střechy,  stropů  sklepních  prostor  a  renovace  střechy
bytových domů Fr. Formana 47, 49, O.-Dubina

Rada městského obvodu

bere na vědomí
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provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce 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" dle přiložené důvodové zprávy
bere na vědomí

prodloužení lhůt  dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

5593/136  
77P

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, ZPŘ) - VZ 112.17
Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy BD Fr.
Formana 51, 53, O.-Dubina

Rada městského obvodu

bere na vědomí

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce VZ 112.17 Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace
střechy bytových domů Fr. Formana 51, 53, Ostrava-Dubina" dle přiložené důvodové zprávy
bere na vědomí

prodloužení lhůt  dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

5594/136  
78P

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, ZPŘ) - VZ 96.17
Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na
stavební  práce  VZ 96.17 "Náměstí  Ostrava-Jih,  veřejný  prostor  Ostrava-Hrabůvka,  SO 03 Parkoviště  a
komunikace" dle přiložené důvodové zprávy
bere na vědomí

prodloužení lhůt  dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

5595/136  
79P

Zpráva komise (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

na základě zprávy  hodnotící  komise  a  dle  přiložené  důvodové  zprávy tohoto přínosu k veřejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce VZ 104.17 „Oprava hydroizolace střechy pavilónu A, objektu Mjr. Nováka
1455/34, O.-Hrabůvka“  o vyloučení účastníka, a to:
- TEKR Servis s.r.o., Dělnická 544/53, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ: 29451451 (nabídka č. 2),
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě,Varšavská 1572/95, Hulváky,709 00 Ostrava, IČ: 00031488 (nabídka
č.3),
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě.
rozhodla

o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce VZ 104.17
„Oprava hydroizolace střechy pavilónu A, objektu Mjr. Nováka 1455/34, O.-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy
o dílo s vybraným dodavatelem:
- Miroslav  Bavlšík,  Krestova  1287/15,  700 30,  Ostrava  -  Hrabůvka,  IČ:  18453872 za  nabídkovou cenu
416.707,58 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 25 kalendářních dnů od zahájení díla,

-  jako druhým v  pořadí  s účastníkem STŘECHY MAJER  s.r.o.,  Zelná  1730/8,  702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČ: 25861425  za nabídkovou cenu 490.623,80 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů
od zahájení díla.
ukládá

Ing. Růženě Hanslíkové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
104.17 „Oprava hydroizolace střechy pavilónu A, objektu Mjr. Nováka 1455/34, O.-Hrabůvka“.
Termín: 31. 10. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
104.17 „Oprava hydroizolace střechy pavilónu A, objektu Mjr. Nováka 1455/34, O.-Hrabůvka“.
Termín: 02. 11. 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 104.17 „Oprava hydroizolace střechy pavilónu A, objektu Mjr. Nováka
1455/34, O.-Hrabůvka“.
Termín: 06. 11. 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 104.17 „Oprava hydroizolace střechy pavilónu A, objektu Mjr. Nováka
1455/34, O.-Hrabůvka“ VZ 104.
Termín: 16. 11. 2017

about:blank
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5596/136  
80P

Zpráva komise  (veřejná  zakázka malého rozsahu  na  stavební  práce)  -  VZ 108.17  Výstavba
víceúčelového hřiště v M. O. OVA-Jih, ul. Veverkova-Aviatiků-Na Obecní v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 108.17 "Výstavba víceúčelového hřiště v M. O. OVA-Jih, ul. Veverkova-Aviatiků-Na Obecní v k.ú.
Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191, za nabídkovou cenu Kč
2.495.326,70 bez DPH, tj. Kč 3.019.345,31 vč. DPH, a s lhůtou realizace 84 kalendářních dnů od zahájení
díla
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ  108.17  "Výstavba  víceúčelového  hřiště  v  M.  O.  OVA-Jih,  ul.  Veverkova-Aviatiků-Na  Obecní  v  k.ú.
Hrabůvka"
Termín: 30. 10. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ  108.17  "Výstavba  víceúčelového  hřiště  v  M.  O.  OVA-Jih,  ul.  Veverkova-Aviatiků-Na  Obecní  v  k.ú.
Hrabůvka"
Termín: 01. 11. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit  zajištění  financování  návrhu smlouvy  o dílo  s vybraným dodavatelem na realizaci  této  veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 108.17 "Výstavba víceúčelového hřiště v M. O. OVA-Jih, ul.
Veverkova-Aviatiků-Na Obecní v k.ú. Hrabůvka"
Termín: 03. 11. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební  práce VZ 108.17 "Výstavba víceúčelového hřiště v  M.  O.  OVA-Jih,  ul.
Veverkova-Aviatiků-Na Obecní v k.ú. Hrabůvka"
Termín: 03. 12. 2017

5597/136  
81

Ukončení smluv na dodávku energií domu Averinova 1681/2

Rada městského obvodu

rozhodla

o  ukončení   ,,Smlouvy  o  sdružených  službách  dodávky  elektřiny  č.  12-CEZDI-03856758"  na  dodávku
elektřiny  do  společných  prostor  domu  Averinova  1681/2,  Ostrava-Zábřeh,  uzavřené  mezi  statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka a dodavatelem
elektřiny ČEZ Prodej, a.s., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ 27232433,

o  ukončení  ,,Smlouvy  o  připojení  odběrného  elektrického  zařízení  k  distribuční  soustavě  NN č.  12-NN-
1003856744", uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3,
700 30  Ostrava-Hrabůvka a provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 domu Averinova 1681/2, Ostrava-Zábřeh,

o ukončení ,,Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 2161/10044" na odběr studené pitné
vody  a  odvádění  odpadních  vod  domu Averinova  1681/2,  Ostrava-Zábřeh,  uzavřené  mezi  statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka a dodavatelem
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 45193673

ke dni předání nemovitosti novému vlastníkovi, dle důvodové zprávy,

zmocňuje

starostu městského obvodu, Bc. Martina Bednáře k podpisu žádostí o ukončení smluv

5598/136  
82P

Veřejná zakázka "Výměna oken a vstupních dveří Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh"- dodatek
č.1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0811/2017/OBH ze dne 1.8.2017 na realizaci
veřejné  zakázky  malého  rozsahu "Výměna oken a  vstupních dveří  v  objektu Hulvácká 384/1,  Ostrava-
Zábřeh" se zhotovitelem společností RI OKNA, a.s., IČ: 60724862, se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
kterým se mění cena díla z důvodu realizace dodatečných prací souvísejících s dokončením díla v rozsahu dle
Změnového listu č.1 na cenu nejvýše přípustnou 2 096 419,52 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy.
rozhodla

o prodloužení lhůty realizace o 4 kalendářní dny z důvodu dodatečných prací nad rámec smlouvy o dílo, čímž
se lhůta realizace prodlužuje z původních 35 kalendářních dnů dle smlouvy o dílo na 39 kalendářních dnů.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0811/2017/OBH ze dne 1.8.2017 na realizaci
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veřejné  zakázky  malého  rozsahu "Výměna oken a  vstupních dveří  v  objektu Hulvácká 384/1,  Ostrava-
Zábřeh"
Termín: 30. 10. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0811/2017/OBH ze dne 1.8.2017 na realizaci
veřejné  zakázky  malého  rozsahu "Výměna oken a  vstupních dveří  v  objektu Hulvácká 384/1,  Ostrava-
Zábřeh"
Termín: 01. 11. 2017
Ing. Růženě Hanslíkové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony souvisejicím s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/0811/2017/OBH ze dne 1.8.2017 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken a vstupních
dveří v objektu Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 07. 11. 2017

5599/136  
83P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 97.17
Dodávka serverů a diskového pole 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící  komise  a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ
97.17 Dodávka serverů a diskového pole 2017 a o uzavření smlouvy na dodávku u této podlimitní veřejné
zakázky  s vybraným dodavatelem VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava,
IČO: 28606582 za nabídkovou cenu Kč 1.193.790,00 bez DPH
ukládá

Ing. Radimu Navrátilovi,  vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit návrh smlouvy na dodávku s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky
VZ 97.17 "Dodávka serverů a diskového pole 2017"
Termín: 03. 11. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy na dodávku s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky
VZ 97.17 "Dodávka serverů a diskového pole 2017"
Termín: 08. 11. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit  zajištění  financování  návrhu  smlouvy  na  dodávku  s  vybraným  dodavatelem  na  realizaci  této
podlimitní veřejné zakázky VZ 97.17 "Dodávka serverů a diskového pole 2017"
Termín: 13. 11. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat  návrh  smlouvy  na  dodávku u této  veřejné  zakázky  k  podpisu  starostovi  městského  obvodu a
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 97.17 "Dodávka serverů a diskového
pole 2017"
Termín: 03. 12. 2017

5600/136  
84P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -  "Výměna oken a dveří v
budově A na ul. Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh" VZ 107.17

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 107.17 "Výměna oken a dveří v budově A na ul.  Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh" a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava, IČ: 62305620 za nabídkovou cenu
468.059,41 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Růženě Hanslíkové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
107.17 "Výměna oken a dveří v budově A na ul. Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 01. 11. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
107.17 "Výměna oken a dveří v budově A na ul. Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 07. 11. 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 107.17 "Výměna  oken a  dveří  v  budově  A na  ul.  Volgogradská
3149/32A, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 09. 11. 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 107.17 "Výměna oken a  dveří  v  budově  A na  ul.  Volgogradská
3149/32A, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 23. 11. 2017

5601/136  
85P

Stanovení platu a změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních a
mateřských škol a Kulturního zařízení Ostrava-Jih, zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih
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Rada městského obvodu

stanoví

s účinnosti  od 1.11.2017 platové výměry ředitelům základních a mateřských škol a ředitelce Kulturního
zařízení Ostrava-Jih  v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu s
nařízením vlády č.  340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje

změny v % příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených
Městským obvodem Ostrava-Jih,  které  jsou  v  souladu se  zákonem 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" s účinnosti od 1.11.2017
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platových výměrů

5602/136  
86

Návrh na schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s nákupem
laviček do Městského obvodu Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava - Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, a to v II. části oddílu A při
zadání  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  v  souvislosti  s  nákupem  laviček  a  následnému  umístění  dle
požadavku občanů do městského obvodu Ostrava-Jih, dle předloženého materiálu a jeho příloh.

5603/136  
87P

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na  zpracování projektové dokumentace pro parkoviště na ul.
Jugoslávská, Ostrava-Jih.

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  Dodatku č.  1 ke  Smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/0183/2017/INV akce  - Zpracování  PD   pro
Parkoviště  a  předprostor  objektu  na  ul.  Jugoslávská,  Ostrava  Zábřeh,  se  zpracovatelem  projektové
dokumentace  Ing.  Romanem Fildánem,  Na Stuchlíkovci 737,   735 14 Orlová-Lutyně,  IČO 75379007 dle
přiloženého návrhu.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit  všechny  úkony  spojené  s uzavřením  Dodatku  č.  1  ke  Smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/0183
/2017/INV.
Termín: 30. 10. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh Dodatku č. 1
Termín: 06. 11. 2017

5604/136  
88P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení,  podlimitní veřejná zakázka na dodávky)  -  VZ 120.17
Dodávka licencí Microsoft 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na podlimitní  veřejnou zakázku na dodávky  VZ 120.17 "Dodávka licencí
Microsoft 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
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
4. Bc. Adriana Klusalová, odbor právní
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

about:blank

25 z 29 25.10.2017 14:04



náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy
3. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
4. Mgr. Bc. Petr Sláma, odbor právní
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 120.17 Dodávka licencí
Microsoft 2017 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 12. 01. 2018

5605/136  
89

Zánik mandátu, prohlášení členem zastupitelstva

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zánik mandátu Ing. Rostislava Hřivňáka, dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ke dni 20. 10. 2017
prohlašuje

Ing. Vítězslava Sliže, dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, členem Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za volební stranu ČSSD ode dne  
21. 10. 2017

5606/136  
90

Prodej pozemků včetně staveb v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská a Pavlovova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

1) vzít na vědomí

a) žádosti Ostravské sportovní z.s., IČ: 69744092, se sídlem Bukovanského 1342/11, Slezská Ostrava, 710
00 Ostrava o koupi pozemku st.p.č. 3487/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 502 m2,  jehož součástí je
jiná  stavba  bez čp/če  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  obec  Ostrava,  ul.  Plzeňská  a  pozemku st.p.č.  3485
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1276 m2,  jehož součástí je jiná stavba č.p. 2625 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, obec  Ostrava, ul. Pavlovova 31 ve znění příloh tohoto materiálu

b) žádost DA Corporation s.r.o., IČ: 01922831, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
o koupi pozemku st.p.č. 3485 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1276 m2,  jehož součástí je jiná stavba
č.p. 2625 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec  Ostrava, ul. Pavlovova 31 ve znění přílohy tohoto materiálu

2) prodat nemovité věci včetně všech jejich součástí a příslušenství, a to

a) pozemek st.p.č. 3487/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 502 m2, jehož součástí je jiná stavba bez
čp/če, včetně příslušenství (přípojka vody, přípojka kanalizace a přípojka NN) v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
obec Ostrava, ul. Plzeňská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava –
Jih, za kupní cenu ve výši 2.870.000,- Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého
posudku ve výši 5.000,- Kč a vyhradit si pravomoc uzavřít věcné břemeno – služebnost stezky a cesty ve
smyslu ust.  §§ 1274 a 1276 zák.  č.  89/2012 Sb.,  občanský zákoník,  ve prospěch pozemků p.p.č.  2984
ostatní plocha, manipulační plocha a st.p.č. 3487/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba
bez čp/če,  vše  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  v  rozsahu geometrického  plánu č.  3413-316/2017 na  dobu
neurčitou a za úplatu ve výši 100,- Kč, zřídit věcné právo předkupní k převáděné nemovité věci a sjednat
povinnost kupujícího spočívající  v zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovité věci po dobu 5 let ode dne
uzavření kupní smlouvy

b) pozemek st.p.č. 3485 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1276 m2, jehož součástí je stavba čp. 2625,
jiná  stavba,  včetně  příslušenství  (přípojka  vody,  přípojka  kanalizace,  přípojka  NN a  přípojka  dálkového
tepla) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Pavlovova 31, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih,
za kupní cenu ve výši 10.600.000,- Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého
posudku ve výši 12.500,- Kč a náklady za zpracování projektové dokumentace pro „Rekonstrukci objektu
Pavlovova  2625/31,  Ostrava-Zábřeh“  ve  výši  375.100,-  Kč  a  vyhradit  si  pravomoc prodat  projektovou
dokumentaci,  zřídit  věcné  právo  předkupní  k  převáděné  nemovité  věci  a  sjednat  povinnost  kupujícího
spočívající v zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovité věci po dobu 5 let ode dne uzavření kupní smlouvy

a uzavřít se spolkem Ostravská sportovní z.s.,  IČ: 69744092,  se sídlem Bukovanského 1342/11,  Slezská
Ostrava, 710 00 Ostrava kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovité věci a zřízení věcného
břemene – služebnosti stezky a cesty ve znění přílohy č. 1 a kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k
nemovité věci ve znění přílohy č. 2

3) neprodat pozemek st.p.č. 3485 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1276 m2, jehož součástí je stavba
čp.  2625,  jiná  stavba,  včetně  příslušenství  (přípojka  vody,  přípojka  kanalizace,  přípojka  NN a  přípojka
dálkového tepla) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Pavlovova 31, svěřený městskému obvodu
Ostrava – Jih společnosti DA Corporation s.r.o., IČ: 01922831, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov,
150 00 Praha 5
rozhodla

a) uzavřít Smlouvu o advokátní úschově peněz a listin mezi  KLIMUS & PARTNERS s.r.o., se sídlem v Brně,
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Heršpická  813/5,  IČ: 03373444 na straně  schovatele,  Ostravská sportovní  z.s.  se  sídlem Bukovanského
1342/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 69744092 na straně složitele a statutárním městem Ostrava,
městským  obvodem  Ostrava-Jih,  Horní  791/3,  Ostrava-Hrabůvka  na  straně  oprávněného  k  předmětu
úschovy,  týkající  se  kupní  ceny  za  nemovitou věc,  pozemek  parcela  č.  st.  3487/5,  zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 502 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba, k. ú. Zábřeh nad Odrou ve
znění přílohy č. 3 tohoto materiálu

b) uzavřít Smlouvu o advokátní úschově peněz a listin mezi  KLIMUS & PARTNERS s.r.o., se sídlem v Brně,
Heršpická  813/5,  IČ: 03373444 na straně  schovatele,  Ostravská sportovní  z.s.  se  sídlem Bukovanského
1342/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 69744092 na straně složitele a statutárním městem Ostrava,
městským  obvodem  Ostrava-Jih,  Horní  791/3,  Ostrava-Hrabůvka  na  straně  oprávněného  k  předmětu
úschovy, týkající se kupní ceny za nemovitou věc, pozemku parcela č. st. 3485, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 1 276 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 2625, jiná stavba, k. ú. Zábřeh nad Odrou ve znění
přílohy č. 4 tohoto materiálu

vše za podmínky, že Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodne o prodeji nemovitých věcí dle
bodu 2) tohoto usnesení

5607/136  
91P

Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v
Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55“ - dodatek č. 2

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  dílo  agendové  číslo  S/0816/I2017/NV  na  veřejnou  zakázku
„Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-
Hrabůvce, ul. Horní 55“ se zhotovitelem BYSTROŇ Group a.s., IČO 27800466, kterým se zvyšuje konečná
cena na tuto zakázku o částku 571 740,00 Kč  bez DPH na částku 33 059 443,40 bez  DPH, a kterým se
upravuje  položkový  rozpočet  na  tuto  zakázku,  a  to  z  důvodu  realizace  dodatečných prací  nutných  ke
zdárnému dokončení zakázky.
bere na vědomí

skutečnost, že se v současné době projednává délka prodloužení lhůty realizace z důvodu uzavření dodatků
ke smlouvě.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  související  s uzavřením dodatku č.  2 k  SoD agendové  číslo  S/0816
/2017/INV
Termín: 03. 11. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 k SoD agendové číslo S//0816/2017/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 30. 10. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování dodatku č. 2 k SoD agendové číslo S/0816/2017/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 01. 11. 2017

5608/136  
92P

"Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh" - dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  agendové  číslo  S/1021/2017/INV  na  veřejnou  zakázku
"Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh" se zhotovitelem MIJO - STAV stavby s.r.o., IČO
27833551, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 13.115,35 Kč  bez DPH, tj. 15.869,57
Kč vč.  DPH  na  částku 3.218.058,35 Kč bez  DPH,  tj.  3.893.850,57 Kč vč.  DPH  a  kterým  se  upravuje
položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace nových
prací.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  související  s uzavřením dodatku č.  1 k  SoD agendové  číslo  S/1021
/2017/INV
Termín: 03. 11. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/1021/2017/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 30. 10. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/1021/2017/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 01. 11. 2017

5609/136  
OR

Odvolání a jmenování členky sociální komise.

Rada městského obvodu

odvolává

paní Jiřinu Ivanovou z členství v komisi sociální ke dni 31. 10. 2017 a
jmenuje

paní Martinu Kahánkovou členkou komise sociální s účinností od 1. 11. 2017.
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

29 Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení -  zakázky malého rozsahu Základní škola
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace

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 Ostrava-Výškovice,  Srbská 2,  příspěvkovou
organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na realizaci projetku "Mobilní
učebna pro podporu talentů" předpokládané výši Kč 527 000,00 včetně DPH dle důvodové zprávy
ukládá

řediteli příspěvkové organizace jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

35 Návrh na schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s opravou
ploch na ul. Plavecká

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava - Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, a to v II. části oddílu A při
zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souvislosti s realizací opravy zpevněných ploch u garáží na ul.
Plavecká, dle předloženého materiálu a jeho příloh

about:blank
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