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Přehled usnesení 138. schůze Rady městského obvodu, ze dne 9. 11. 2017 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5611/138 1. Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5612/138 2. Návrh rozpočtových opatření č. 34/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5613/138 3. Podmínky České národní banky pro používání služby ABO-K internetové bankovnictví od 27. prosince 2017
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5614/138 4. Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5615/138 5. Nabytí pozemku pod stavbou v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5616/138 6. Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná" (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5617/138 7. Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Krokova" (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5618/138 8. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Jiskřiček 4 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5619/138 9. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Jiskřiček 6 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5620/138 10. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krylovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5621/138 11. Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5622/138 12. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5623/138 13. Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Pískové doly (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5624/138 14. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Místní (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5625/138 15. Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě "ul. Krakovská", k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5626/138 16. Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5627/138 17. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5628/138 18. Změna nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů – restaurační
zahrádka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5629/138 19. Zrušení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5630/138 20. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

5631/138 21. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5632/138 22. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, PODA a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5633/138 23. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s., 1. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5634/138 24. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s., 2 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5635/138 25. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, PODA a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5636/138 26. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka)

5637/138 27. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka)

5638/138 28. Odpis pohledávek (Markéta Langrová, člen rady)

5639/138 29. Odpis pohledávek po zemřelých (Markéta Langrová, člen rady)

5640/138 30. Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

5641/138 31. Poskytnutí slevy z nájemného z prostor sloužících podnikání z důvodu odpojení elektřiny v bytovém domě na
ul. Čujkovova 15, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

5642/138 32. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)
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5643/138 33. Pronájem bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení a ukončení nájmu bytu dohodou (Markéta
Langrová, člen rady)

5644/138 34. Pronájem sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její
pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

5645/138 35. Smlouva o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladina 0,4 kV (NN) (Markéta
Langrová, člen rady)

5646/138 36. Ukončení nájmu garážového stání v objektu k bydlení na ul. Fr. Formana 281/34, zveřejnění záměru
(Markéta Langrová, člen rady)

5647/138 37. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání  v bytovém domě na ul. Fr. Formana
47, O.-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

5648/138 38. Vyčlenění sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její
pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

5649/138 39. Zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru na ul. Volgogradská 74 v Ostravě-Zábřehu (Markéta
Langrová, člen rady)

5650/138 41. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v objektu na ul. Horymírova 3054/121, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

5651/138 42. Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na ul. Lužická (Markéta
Langrová, člen rady)

5652/138 43. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

5653/138 44. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

5654/138 45. Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dodávky elektřiny z napěťové hladiny VN
(vysokého napětí) pro rok 2018 (Markéta Langrová, člen rady)

5655/138 46. Odpis nedobytné pohledávky po J. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5656/138 47. Odpis pohledávek po zemřelé J. N. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5657/138 48. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé P. B. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5658/138 49. Odpis pohledávky - D. a F. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5659/138 50. Odpis pohledávky - H. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5660/138 51. Odpis pohledávky - L. R. (po J. H.) (Bc. Martin Bednář, starosta)

5661/138 52. Odpis pohledávky - R. A. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5662/138 53. Odpis pohledávky po zemřelé J. S. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5663/138 54. Odpis pohledávky po zemřelém - P. M. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5664/138 55. Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení-M. F.(Bc. Martin Bednář, starosta)

5665/138 56. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - L. T. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5666/138 58. Žádost o financování projektu na revitalizaci "Zeleně Savarin (Dr. Martínka)" (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

5667/138 59. Žádost o spolufinancování likvidace betonových prvků na území Dubiny statutárním městem Ostrava (RNDr.
František Staněk, Ph.D. místostarosta)

5668/138 61. Výjimka zřizovatele k vyhlášení veřejné zakázky Technickým službám Ostrava – Jih, příspěvková organizace
na pořízení ochranných pracovních oděvů a pomůcek pro období let 2018 – 2022. (RNDr. František Staněk,
Ph.D. místostarosta)

5669/138 62. Výjimka zřizovatele k vyhlášení veřejné zakázky Technickým službám Ostrava – Jih, příspěvková organizace
na ochrannou pracovní obuv pro zimní období 2017/2018 (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

5670/138 63. Jmenování členů školských rad zřízených při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5671/138 64. Jmenování komise pro periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol
zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5672/138 65. Příprava a podání žádostí o dotaci do výzvy č. 16/2017 "Přírodní zahrady" v rámci Národního programu
Životní prostředí (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5673/138 66. Souhlas s přijetím daru pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5674/138 67. Souhlas se zapojením do projektů  Základní škole  a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5675/138 68. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu Základní škola Ostrava-
Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5676/138 69. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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5677/138 70. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5678/138 71. Změna odpisového plánu na rok 2017 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

5679/138 72. Zásady 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 (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

5680/138 73. Žádost o poskytnutí mimořádné finanční podpory (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5681/138 74P. Přiznání specializačního příplatku ředitelce Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5682/138 75P. Dodatek  č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro parkoviště na ul. P. Lumumby,
Ostrava-Jih. (Bc. František Dehner, místostarosta)

5683/138 76P. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na  zpracování projektové dokumentace pro parkoviště na ul. Dr. Martínka,
Ostrava-Jih. (Bc. František Dehner, místostarosta)

5684/138 77P. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování  projektové dokumentace pro parkoviště  na  ul. Aviatiků,
Ostrava-Jih. (Bc. František Dehner, místostarosta)

5685/138 78P. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Krylovova a
Čujkovova", dílčí část č. 3 "Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 43-47, p.p.č. 654/46, k.ú. Zábřeh
nad Odrou" (Bc. František Dehner, místostarosta)

5686/138 79P. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace "Revitalizace rybníků ve Výškovicích"
(Bc. František Dehner, místostarosta)

5687/138 80P. Parkoviště Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou", dodatek č. 1 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5688/138 81P. Ukončení projektu "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba I. etapa" (Bc. František Dehner, místostarosta)

5689/138 82P. 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)

5690/138 83P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 101.17 Zpracování
projektové dokumentace "Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK - ul. 29. dubna"
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5691/138 85P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 127.17 Park agility vč.
oplocení, Ostrava-Dubina (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5692/138 87P. Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na služby, ZPŘ) - VZ 98.17 Poskytování
přepravní služby Senior expres (2018-2020) (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5693/138 88P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -  "Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 1
Slezská 16, č. 2 Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní 30a, Ostrava - Hrabůvka" VZ 110.17 (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5694/138 89P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Úprava technologie ÚT v předávací
stanici na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh" VZ 114.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

5695/138 90. Návrh na schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s opravou místních
komunikací u ZŠ Horymírova (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

5696/138 91. Pronájem garáže č. 2 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

5697/138 92P. Výzva (ZPŘ, podlimitní VZ na stavební práce)  - VZ 109.17 Provádění oprav (instalatérských a topenářských,
elektroinstalačních, zámečnických a sklenářských prací) v BD ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5698/138 93P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky)  - VZ 130.17 Dodávka
záložních zdrojů pro ICT zařízení 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5699/138 94. Souhlas s přijetím neinvestiční dotace Kulturnímu zřízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

5700/138 95. Žádost o poskytnutí individuální finanční podpory (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5701/138 96P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 111.17 Zpracování
projektové dokumentace na „Výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74, a Horní 29,
Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5702/138 97P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava hydroizolace objektu
Tlapákova 11, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 119.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5703/138 98. Návrh na uzavření dodatků ke smluvním vztahům k prostorám sloužících podnikání (Markéta Langrová, člen
rady)

5704/138 99. Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

5705/138 OR Odvolání člena sociální komise (Bc. Martin Bednář, starosta)

5706/138 OR Jmenování člena komise majetkové (Bc. Martin Bednář, starosta)
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staženo 40. Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v budově na ul. Horní 1492/55, Ostrava-
Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

staženo 57. Informace o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih p.o. (RNDr.
František Staněk, Ph.D. místostarosta)

staženo 60. Organizační struktura, organizační řád a systemizace pracovních míst k 1.11.2017 organizace Technické
služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, včetně počtu zaměstnanců (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

staženo 84P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Vybudování 3 minihřišť na
ul. Františka Formana, Milana Fialy a Aviatiků"  VZ 117.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

staženo 86P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - VZ 116.17
Rekonstrukce  objektu Charvátská 10, Ostrava – Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

about:blank
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5611/138  
1

Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018

Rada městského obvodu

bere na vědomí

metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 ve znění přílohy č. 1
předloženého materiálu

5612/138  
2

Návrh rozpočtových opatření č. 34/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121 o 13 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 13 tis. Kč

2)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 6004 o 20 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 6002 o 20 tis. Kč

5613/138  
3

Podmínky České národní banky pro používání služby ABO-K internetové bankovnictví od  27.
prosince 2017

Rada městského obvodu

bere na vědomí

nové Podmínky České národní banky pro používání služby ABO-K internetové bankovnictví s účinností od 27.
prosince 2017, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
schvaluje

návrh změny stávajících podmínek v souladu s ustanovením § 94 zákona č.  284/2009 Sb.,  o platebním
styku, ve znění pozdějších předpisů, které jsou součástí Smlouvy o běžném účtu č. 94-3112761/0710 pro
městský obvod Ostrava-Jih uzavřené mezi Českou národní bankou a statutárním městem Ostrava dne 18. 3.
2013 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu, s účinností od 27. prosince 2017

5614/138  
4

Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání poloviny pozemku p.č.st. 2982/2, k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita  Rudná-Pavlovova,  pod stavbou garáže,  za  období  od 2.2.2017 do 14.5.2017 ve  výši  126 Kč se
společností COMFORT REALITY majetková s.r.o., se sídlem na ul. Vřesinská 75/22, Ostrava-Poruba ve znění
tohoto materiálu

5615/138  
5

Nabytí pozemku pod stavbou v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu nabýt pozemek p.č.st. 4192 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427 m2
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ: 45193258, se sídlem
Vratimovská 689/117,  Kunčice,  719 00 Ostrava,  do vlastnictví  statutárního města  Ostrava,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava – Jih, za kupní cenu ve výši 1,- Kč a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy
tohoto materiálu

5616/138  
6

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 688/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 245 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita  "Pavlovova  -  Rudná",  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání části pozemku jako zahrádky č.  50 a č. 51 paní V. P.,  bytem Ostrava -
Zábřeh,  za  cenu 11 Kč/m²/rok,  tj.  za  celkovou částku 2 695 Kč ročně  na  dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

5617/138  
7

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Krokova"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 458/38 - zahrada  o výměře 91 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul.
Krokova", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
užívání části pozemku jako zahrádky č. 8 paní M. H., bytem Ostrava - Zábřeh,  za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za
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celkovou částku 1 001 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu
ve znění přílohy tohoto materiálu.

5618/138  
8

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú.  Zábřeh nad
Odrou, ul. Jiskřiček 4

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby tří sloupců zavěšených předsazených lodžií o výměře 1,5 m x 3,74 m a 1,5 m x 7,34 m
k bytovému domu č.p. 2259,  který je součástí  pozemku st.p.č.  3240, umísťovaných nad povrchem částí
pozemku p.p.č.  1237/9 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Jiskřiček,  ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla

uzavřít s Bytovým družstvem Jiskřiček 4, IČ 25899694, se sídlem Jiskřiček 2259/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5619/138  
9

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú.  Zábřeh nad
Odrou, ul. Jiskřiček 6

Rada městského obvodu

souhlasí

s instalací 10 ks zavěšených předsazených lodžií umístěných do tří sloupců o výměře 1,5 m x 3,74 m a 1,5 m
x 7,34 m k bytovému domu č.p. 2258, který stojí na pozemku st.p.č. 3241, nad povrchem částí pozemku
p.p.č.  1237/9 ostatní plocha,  ostatní komunikace v k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Jiskřiček,  ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla

uzavřít  se  Společenstvím vlastníků jednotek  Jiskřiček  2258/6,  Ostrava-Zábřeh,  IČ: 26831201,  se  sídlem
Jiskřiček  2258/6,  Zábřeh,  700  30  Ostrava,  smlouvu  o  právu  provést  stavbu,  ve  znění  přílohy  tohoto
materiálu

5620/138  
10

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú.  Zábřeh nad
Odrou, ul. Krylovova

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby dvou řad zavěšených předsazených lodžií o výměře 2 x 1,555 m x 3,74 m k bytovému
domu č.p.  1705,  který je  součástí  pozemku st.p.č.  2050 zastavěná plocha a nádvoří,  umísťovaných nad
povrchem  pozemku p.p.č.  654/33 ostatní  plocha,  zeleň v  k.  ú.  Zábřeh nad  Odrou,  ul.  Krylovova,  ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih  a
rozhodla

uzavřít s Bytovým družstvem Krylovova 17, IČ 27800717, se sídlem Krylovova 1705/17, Zábřeh, 700 30
Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5621/138  
11

Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením opravy s názvem stavby „Stavební úpravy bytového domu Tlapákova 1195/16, 1196/14, 700
30 Ostrava-Hrabůvka“ bytového  domu č.p.  1195 (č.p.  1195 na  ulici  Tlapákova 16 a  č.p.  1196 na  ulici
Tlapákova  14),  stojícím  na  pozemku  st.p.č.  1476  zastavěná  plocha  a  nádvoří  v  k.ú.  Hrabůvka,  ul.
Tlapákova,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu Ostrava-Jih,  pro
účely podání žádosti  o poskytnutí dotace z dotačního programu IROP Společenstvím vlastníků Tlapákova
1195, 1196, IČ: 052 44 846, se sídlem Tlapákova 1196/14, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

5622/138  
12

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 5350/131 ze dne 14.9.2017

a
rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku parc. č. 101/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 16,5 m2 v k. ú. Dubina
u Ostravy,  ul.  A.  Poledníka,  ve vlastnictví statutárního města  Ostrava,  se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání parkovacího stání, na dobu určitou 5 let, s tím, že po uplynutí se
změní doba pronájmu na neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, to vše za podmínky, že žadatel zajistí na
své náklady  geometrické  zaměření  stavby  a  po její  kolaudaci  stavbu bezúplatně převede do vlastnictví
statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih

5623/138  
13

Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Pískové doly

Rada městského obvodu
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rozhodla

a) o záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku, Smlouvu o právu provést stavbu č. 7/014/327/14/Ulr. ze
dne 11.11.2014, ve znění dodatku č. 1, uzavřenou se společností RENGL, s.r.o.,  IČ: 25420160, se sídlem
Zákopnická 354/11,  Liberec XIV-Ruprechtice,  460 14 Liberec,  spočívající  v  rozšíření  předmětu nájmu o
pronájem částí  pozemků p.p.č.  235/1 ostatní plocha,  jiná plocha o výměře 1 m2 a p.p.č.  287/4 ostatní
plocha, zeleň o výměře 1 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Dolní a Jandova, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem umístění 2 ks výlepových
válců, každý o pohledové ploše 7,38 m2

b) nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul.  U Hrůbků,  ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného
městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem umístění a užívání 1 ks plakátovací plochy o pohledové ploše
7,4 m2, dle důvodové zprávy

5624/138  
14

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Místní

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 555/144 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5,8 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Místní, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem umístění a užívání vjezdu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

5625/138  
15

Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě "ul. Krakovská", k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem  části  pozemku p.p.č.  348/1 -  ostatní  plocha,  zeleň o výměře  350 m²  ,  v  k.ú.
Hrabůvka za účelem užívání zahrádky na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

5626/138  
16

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout parkovací stání č. 22 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana za účelem
užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

5627/138  
17

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih,  pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou:
1. pozemek p.č.st. 2416, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2. část pozemku p.č.st.  2955/1, zast. pl.  o výměře 8,80 m2 (celková výměra 226 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1469/37724 příslušejícího k jednotce 22/630 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
3. část pozemku p.č.st.  2965/1, zast. pl.  o výměře 9,18 m2 (celková výměra 226 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/38246 příslušejícího k jednotce 12/389 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
4. část pozemku p.č.st.  2965/1, zast. pl.  o výměře 8,52 m2 (celková výměra 226 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1441/38246 příslušejícího k jednotce 12/391 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
5. část pozemku p.č.st. 2971/1, zast. pl. o výměře 10,16 m2 (celková výměra 243 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1630/38975 příslušejícího k jednotce 6/256 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
6. část pozemku p.č.st. 2981/1, zast. pl. o výměře 11,14 m2 (celková výměra 246 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti  1779/39280 příslušejícího k  jednotce 1/44 v k.ú.  Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
7. část pozemku p.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 18,20 m2 (celková výměra 516 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1508/42765 příslušejícího k jednotce 24/680 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova

5628/138  
18

Změna  nájemní  smlouvy  na  pronájem  části  pozemku  v  k.ú.  Hrabůvka,  ul.  Zlepšovatelů  –
restaurační zahrádka

Rada městského obvodu

rozhodla

změnit Nájemní smlouvu č. 7/014/196/16/Hud ze dne 5.10.2016, uzavřenou s Martinem Hrubešem, IČ: 654
84  495,  bytem  Staroveská  296,  739  44  Brušperk,  za  účelem  provozování  restaurační  zahrádky,  a  to
snížením  výměry  pronajaté  části  pozemku  p.p.č.  245/1  ostatní  plocha,  zeleň  v  k.ú.  Hrabůvka,  ul.
Zlepšovatelů,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu Ostrava-Jih,  z
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výměry  85 m² na výměru 61 m² a  uzavřít  Dodatek  č.  1 k  Nájemní  smlouvě,  ve  znění  přílohy  tohoto
materiálu

5629/138  
19

Zrušení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, ČEZ Distribuce, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly  smlouvu o zrušení  věcného břemene – služebnosti  k  části  pozemku p.p.č.  215/13 ostatní
plocha, zeleň, v k.ú. Hrabůvka svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, ve znění přílohy tohoto materiálu

5630/138  
20

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, Česká telekomunikační infrastruktura
a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.p.č. 391/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka,
ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřený  městskému obvodu Ostrava – Jih za  účelem uložení
vedení veřejné telekomunikační optické sítě, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s.,  IČ:04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, za celkovou úplatu 33.500 Kč +
zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění,  provozování  a  udržování  vedení  veřejné  telekomunikační  optické  sítě,  a  to  vše  v  rozsahu
vyznačeném geometrickým plánem č. 1455-593/2017.
rozhodla

uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00  Praha 3 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

5631/138  
21

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem  pozemků p.č. 263/17 vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, p.č. 530/3 ostatní plocha, silnice, p.č. 530/4 ostatní plocha, silnice a p.č. 624/1
ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení podzemní přípojky NN, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.,  IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou
úplatu 7.000,-  Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění, provozování a udržování podzemní přípojky NN, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 1117-IP19541/2017.
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

5632/138  
22

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, PODA a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem  pozemků p.č. 740/4 ostatní plocha,  jiná plocha, p.č.
740/39 ostatní  plocha,  ostatní komunikace,  p.č.  740/52 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.č.  1101/2
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.č.  1107 ostatní  plocha,  jiná  plocha  a  1116/1 ostatní  plocha,  jiná
plocha, vše v k.ú. Výškovice u Ostravy,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému
obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení veřejné sítě elektronických komunikací,  ve prospěch společnosti
PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, za celkovou
úplatu 288.855,-  Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění, provozování a udržování veřejné sítě elektronických komunikací, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickými plány č. 871-760/2010, č. 938-749/2012, č. 957-662/2013 a č. 1118-627/2017
rozhodla

uzavřít se společností PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

5633/138  
23

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s., 1.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení  věcného břemene – služebnosti  k  části   pozemku p.p.č.  1095/1 ostatní  plocha,  silnice,  v  k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za
účelem uložení podzemní kabelové přípojky NN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035,

about:blank

9 z 29 13.11.2017 9:27



se sídlem Teplická 874/8,  405 02  Děčín,  Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 3.500,-  Kč + zákonná
sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění,  provozování  a  užívání  podzemní  kabelové  přípojky  NN,  a  to  vše  v  rozsahu  vyznačeném
geometrickým plánem č. 3374-IV9123/2017.
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

5634/138  
24

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s., 2

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 555/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 574/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 575 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 611/5
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 612/59 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 612/123 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 613/49 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 613/55 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 613/127 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 623/83
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 623/89 ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 623/90 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 623/93 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 623/94
ostatní  plocha,  zeleň,  p.p.č.  623/95 ostatní  plocha,  zeleň,  p.p.č.  623/107 ostatní  plocha,  zeleň,  p.p.č.
623/108 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 623/109 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 623/110 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 623/122 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 623/124 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 623/125 ostatní plocha, ostatní komunikace, 642/1 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 642/9 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 671/3 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 677/1 ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č.  692/1 ostatní  plocha,  jiná  plocha,  p.p.č.  695/1 ostatní  plocha,  jiná  plocha,  p.p.č.  715/11 ostatní
plocha, jiná plocha, p.p.č. 1079/7 ostatní plocha, dráha, p.p.č. 1079/35 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č.
1090/5 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.p.č.  1428 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.p.č.  1430
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1431 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem
uložení  kabelového  vedení  VN,  ve  prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s.,  IČ:  24729035,  se  sídlem
Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 631.750,-  Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
umístění, provozování a udržování kabelového vedení VN, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickými
plány č. 3389-533/2017 a č. 2566-11b/2009
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

5635/138  
25

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti  k částem  pozemků p.p.č.  1236/2 ostatní plocha,  zeleň,  p.p.č.
1236/3 ostatní plocha,  zeleň a p.p.č.  1236/4 ostatní plocha,  ostatní komunikace,  vše v  k.ú.  Zábřeh nad
Odrou,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem
uložení veřejné sítě elektronických komunikací, ve prospěch společnosti PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem
28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, za celkovou úplatu 267.845,-  Kč + zákonná sazba
DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění, provozování a udržování veřejné sítě elektronických komunikací, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickými plány č. 3126-706/2014, č.3036-515/2014, č. 3037-8A/2014 a č. 3037-8B/2014
rozhodla

uzavřít se společností PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

5636/138  
26

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného  majetku spravovaného pod ORJ
2 v celkové výši: 787 657,19 Kč:

                                                                   
1)  129 710,00 Kč - DNM
2)  434 027,88 Kč - DDHM do 40 000,- Kč  ORG 223      
3)  184 879,31 Kč - DDHM do 3 000,- Kč                        
4)    39 040,00 Kč - DDHM do 40 000,- Kč  ORG 227

5637/138  
27

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

about:blank
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rozhodla

v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku spravovaného pod ORJ 9
v celkové výši 1.453.308,22 Kč:

1) 028 0000 DDHM                994.284,57 Kč
2) 022 0500 DHM                   451.838,65 Kč
3) 902 0300 oper. hm.                2.366,-    Kč
4) 901 0300  oper. nehm.          4.819,-    Kč

5638/138  
28

Odpis pohledávek

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po p. M. J.,  za pronájem bytu č. 5, Ostrava-Hrabůvka, za nedoplatek vyúčtování
služeb za rok 2014 ve výši 318 Kč a zákonné příslušenství ve výši 280 Kč, dle důvodové zprávy

5639/138  
29

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu, dle důvodové zprávy:
-  pí  H.  G.,  za  pronájem  bytu č.  27.,  Ostrava-Hrabůvka,  za  nájemné  ve  výši  821 Kč a  za  nedoplatek
vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši 334 Kč;
- pí M. Č., za pronájem bytu č. 11, Ostrava-Hrabůvka, za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši
786 Kč;
- pí H. L., za pronájem bytu č. 15, Ostrava-Hrabůvka, za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši
100 Kč;
- pí K. N., za pronájem bytu č. 25,Ostrava-Hrabůvka, za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši
338 Kč;
- pí A. V., za pronájem bytu č. 17, Ostrava-Hrabůvka, za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015 ve výši
1.381 Kč;
- pí J. B., za pronájem bytu č. 32, Ostrava-Hrabůvka, za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši
3.522 Kč;
-  pí  A.  N.,  za  pronájem  bytu č.  41,  Ostrava-Zábřeh,  za  nájemné  ve  výši  3.999 Kč a  za  již  vyčíslené
příslušenství ve výši 831 Kč;
- p. Š. W., za pronájem bytu č. 27, Ostrava-Hrabůvka, za pohledávku z titulu „ušlého nájmu“ ve výši 6.898
Kč, za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015 ve výši 3.375 Kč a nedoplatek vyúčtování služeb za rok
2016 ve výši 2.254 Kč;
- p. F. S., za pronájem bytu č. 21, Ostrava-Hrabůvka, za pohledávku z titulu „ušlého nájmu“ ve výši 3.723
Kč, za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015 ve výši 1.036 Kč a nedoplatek vyúčtování služeb za rok
2016 ve výši 1.901 Kč;
- p.  J.  S., za pronájem bytu č.  91,  Ostrava-Zábřeh, za nájemné ve výši 479 Kč,  za pohledávku z titulu
„ušlého nájmu“ ve výši 8.738 Kč a za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši 3.425 Kč;
- pí M. C., za pronájem bytu č. 11, Ostrava-Hrabůvka, za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015 ve výši
91 Kč;
- pí L. P., za pronájem bytu č. 7, Ostrava-Bělský Les, za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši
68 Kč;
- pí E. Š., za pronájem bytu č. 73, Ostrava-Zábřeh, za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši 382
Kč;
- pí M. Ch., za pronájem bytu č. 65, Ostrava-Zábřeh, za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši
2.386 Kč;
- pí E. Š., za pronájem bytu č. 2 na ul. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, za nájemné ve výši 125 Kč a za
nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši 323 Kč;
- pí H. S., za pronájem bytu č. 3, Ostrava-Zábřeh, za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši
15.301 Kč;
- pí A. H., za pronájem bytu č. 7, Ostrava-Zábřeh, za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši
1.445 Kč;
- p. A. K., za pronájem bytu č. 88, Ostrava-Zábřeh, za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši 920
Kč;
- p. Z. U., za pronájem bytu č. 79, Ostrava-Zábřeh, za nájemné ve výši 8.379 Kč a úroku z prodlení ve výši
59 Kč, za pohledávku z titulu „ušlého nájmu“ ve výši 8.125 Kč a za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015
ve výši 690 Kč a nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2016 ve výši 1.589 Kč.

5640/138  
30

Podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

podle ustanovení § 2275 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o udělení
souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou s účinností od 10.11.2017 do 09.11.2018, dle důvodové zprávy

Volgogradská 2464/16, 1+3, standard, č. b. 5
Z. M., bytem  O.-Zábřeh a L. M., bytem  Ostrava-Moravská Ostrava

5641/138  
31

Poskytnutí  slevy  z  nájemného z  prostor  sloužících  podnikání  z  důvodu  odpojení  elektřiny  v
bytovém domě na ul. Čujkovova 15, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

about:blank
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rozhodla

o poskytnutí slevy z nájemného za prostory sloužící podnikání o výměře 83,58 m² v objektu k bydlení  č. p.
1712, který je součástí pozemku p. č. st. 2072 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1712/15,
Ostrava-Zábřeh,  nájemci panu Vlastimilu Balusovi,  IČ: 69221472 se sídlem Petruškova 2766/20,  700 30
Ostrava-Zábřeh, za období od 15.10.2017 z důvodu zřízení nového odběrného místa elektřiny v objektu do
doby napojení, tj. do 29.10.2017, v celkové výši 4 381 Kč

5642/138  
32

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

Edisonova 384/29, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 5
Ing. P. R., Ostrava-Hrabůvka

Jubilejní 386/29, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 3
R. M., Ostrava-Hrabůvka

V. Košaře 124/5, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 8
K. S., Ostrava-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

Svornosti 2320/16, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 3
M. F. a M. M., Jiskřiček 2300/1, Ostrava-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

5643/138  
33

Pronájem bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení a ukončení nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o pronájmu bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 20
Š. H., Ostrava-Zábřeh    

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

K. A., Ostrava-Zábřeh, č. b. 76
K. J., Ostrava-Dubina, č. b. 16
G. R., Ostrava-Bělský Les, č. b. 22
Mgr. N. L. a N. J., Ostrava-Hrabůvka, č. b. 19
P. V. Ostrava-Bělský Les, č. b. 22
Š. K., Ostrava-Dubina, č. b. 30
K. K., Ostrava-Hrabůvka, č. b. 1

5644/138  
34

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 26
K. P., Čujkovova

Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 40
H. P., Horní

Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 93

about:blank
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K. Č., Horní

Čujkovova 1718/29, 0+2, standard, č. b. 25
K. Z., Horní

Čujkovova 1718/29, 0+2, standard, č. b. 91
U. M., Horní

Čujkovova 1718/29, 0+2, standard, č. b. 96
B. P., J. Matuška 

Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 42
D. M., Srbská

Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 70
P. J., Horní

Pavlovova 1628/71, 1+1, standard, č. b. 10
M. M., Horní

Pavlovova 1628/71, 1+1, standard, č. b. 23
G. L., Čujkovova

Pavlovova 1628/71, 1+1, standard, č. b. 37
B. J., Plzeňská

V. Vlasákové 966/2, 1+2, standard, č. b. 19
P. A., Plzeňská  a P. R., Škrobálkova, Ostrava-Kunčičky
rozhodla

v případě odstoupení schváleného žadatele o pronájem sociálního bytu o dalších žadatelích (náhradních) v
pořadí dle důvodové zprávy

5645/138  
35

Smlouva o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladina 0,4 kV (NN)

Rada městského obvodu

souhlasí

s  uzavřením  "Smlouvy  o  připojení  odběrného  elektrického  zařízení  k  distribuční  soustavě  do  napěťové
hladiny 0,4 kV (NN), číslo 17_SOP_01_4121341728" mezi SMO, městským obvodem Ostrava - Jih,  Horní
791/3, Ostrava - Hrabůvka a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmolky, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČ 24729035, na odběrném místě Horní 1492/55, Ostrava - Hrabůvka dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy

5646/138  
36

Ukončení nájmu garážového stání v objektu k bydlení na ul.  Fr.  Formana 281/34, zveřejnění
záměru

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu nebytového prostoru - garážového stání č.  4  v  objektu k  bydlení na ul.  Fr.  Formana
281/34  v Ostravě-Dubině, podanou nájemcem panem J. M., bytem  Ostrava-Dubina. Nájem bude ukončen
ke dni 31.01.2018.
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 4 v objektu k bydlení č. p. 281,
který je součástí pozemku p. č. 110/91 v k. ú. Dubina, adresní místo Fr. Formana 281/34, Ostrava-Dubina,
 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s
tříměsíční výpovědní lhůtou, s účelem užívání garážování motorového vozidla a s výší měsíčního nájemného
815 Kč vč. DPH.

5647/138  
37

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání  v bytovém domě na ul. Fr.
Formana 47, O.-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 05.09.2017 na pronájem garážového stání č. 3 v
budově č. p. 271, která je umístěná na pozemku p. č. 71/109 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr.
Formana  271/47,  Ostrava-Dubina,  s  nájemcem  J.  K.,  DiS.,   bytem  Ostrava-Dubina,   z  důvodu přidání
parkovaného vozidla, dle důvodové zprávy.

5648/138  
38

Vyčlenění sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“

Rada městského obvodu

schvaluje

výjimku ze „Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřených
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městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn“ a s účinností od 09.11.2017 na dobu určitou,
nejpozději však do konce realizace projektu, tj. do 30.09.2019:

I.
rozhodla
vyčlenit pro účely  sociálního bydlení v  rámci  projektu „Koncepce bydlení  a její  pilotní  ověření ve městě
Ostrava“  

1.) byt č. 4 sestávající z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se ve 2. nadzemním podlaží,
který je  součástí pozemku parcelní číslo 189 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239 m² v katastrálním
území Dubina u Ostravy,  obec Ostrava,  jehož součástí je stavba s číslem popisným 1019,  adresní místo
Bedřicha Václavka 3

2.) byt č. 1 sestávající z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží,
který  je   součástí  pozemku parcelní  číslo  st.  642 – zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  164 m²  v
katastrálním území Hrabůvka, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 581, adresní místo
Zlepšovatelů 64

3.) byt č. 28 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 7. nadzemním podlaží, který
je součástí pozemku parcelní číslo 110/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 376 m² v katastrálním
území Dubina u Ostravy, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 192, adresní místo Jana
Škody 9

4.) byt č. 45 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 10. nadzemním podlaží,
který  je   součástí  pozemku parcelní  číslo  110/34 – zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  448  m²  v
katastrálním území Dubina u Ostravy, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 248, adresní
místo Milana Fialy 1

II.
rozhodla

1.) o pronájmu bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení pro účely sociálního bydlení na dobu určitou -
nejdéle na 6 měsíců

2.) o výši měsíčního nájemného 50,02 Kč/m² započtené podlahové plochy bytů vyčleněných v bodu I. tohoto
usnesení pro účely sociálního bydlení

III.
rozhodla
o způsobu pronájmu bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení za podmínek schválených radou městského
obvodu dne 16.03.2017 pod č. unesení 4338/104

dle důvodové zprávy

5649/138  
39

Zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru na ul. Volgogradská 74 v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 91,35 m² v objektu k bydlení č.p. 2424, který
je součástí pozemku p. č. st. 3173 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská 2424/74, Ostrava-
Zábřeh,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeném  městskému obvodu Ostrava-Jih,  na  dobu
neurčitou s tříměsíční  výpovědní  dobou,  s  minimální  výší  nájemného  510 Kč/m²/rok,  bez určení  účelu
užívání za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány 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 s běžnými morálně etickými
a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým podtextem, dle důvodové zprávy,

5650/138  
41

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v objektu na ul. Horymírova 3054/121, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru o výměře 890,12 m2 v objektu Domova s pečovatelskou službou
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 3054,
objekt občanské vybavenosti, který je součástí pozemku p. č. st. 4911 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní
místo Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, za účelem provozování kuchyně, jídelny a bufetu, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, bez určení minimální výše nájemného, dle důvodové zprávy

5651/138  
42

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na ul. Lužická

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2/a,b/014/859/03, ve znění dodatků, ze dne 04.08.2003,
na  pronájem  prostor  sloužících  podnikání  o  výměře  828,37  m2 v  budově  č.  p.  591,  objekt  občanské
vybavenosti,  která  je  součástí  pozemku p.  č.  793/15,  zastavěná  plocha a  nádvoří,  v  k.ú.  Výškovice  u
Ostravy, adresní místo Lužická 591/4, Ostrava-Výškovice, s výší nájemného 235,88 Kč/m2/rok u výměry
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778,87 m2 podlahové plochy, s účelem jako ubytovací zařízení pro seniory  a 588,80 Kč/m2/rok u výměry
49,5 m2 podlahové plochy, s účelem užívání jako kanceláře a šatny zaměstnanců ubytovacího zařízení pro
seniory, a pozemku p. č. 793/15 v k.ú. Výškovice u Ostravy o výměře 4 552 m2, s výší nájemného 1,13
Kč/m2/rok,  na  dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní dobou,  jehož nájemcem je  Nataša Laskovská,  se
sídlem Lužická 591/4, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO: 47831758, z důvodu zúžení předmětu nájmu, a to o
pozemek p. č. 793/15, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 576 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy

5652/138  
43

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy

Bohumíra Četyny 930/2, 1+3, standard, č. b. 52
N. A. O.,  Ostrava-Bělský Les

5653/138  
44

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, a to s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu,
dle důvodové zprávy

Františka Formana  276/57, 0+1, standard, č. b. 4
J. C., Ostrava-Dubina

5654/138  
45

Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dodávky elektřiny z napěťové
hladiny VN (vysokého napětí) pro rok 2018

Rada městského obvodu

bere na vědomí

oznámení zadavatele statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30 o
výběru nejvhodnější nabídky na sdruženou službu dodávky elektřiny z hladiny vysokého napětí (dále jen VN)
na období od 01.01.2018 do 31.12.2018 pro městský obvod Ostrava - Jih a výzvu k uzavření "Smlouvy o
sdružených službách dodávky elektřiny " z napěťové hladiny VN s uchazečem  pro část I. veřejné zakázky,
společnosti  Amper  Market,  a.s.,  se  sídlem  Antala  Staška  1076/33a,  140 00 Praha  4,  IČ  24128376 dle
důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy

5655/138  
46

Odpis nedobytné pohledávky po J. K.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po dlužnici J. K., ve výši 2.994,82 Kč, vzniklé nezaplacením faktury za opravy bytu
č.3 v Ostravě - Hrabůvce, dle důvodové zprávy

5656/138  
47

Odpis pohledávek po zemřelé J. N.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po dlužníkovi J.  N.,  ve výši 36 243,- Kč včetně příslušenství,  když pohledávky
vznikly z titulu užívání bytu č. 15 v  Ostravě-Bělském Lese, dle důvodové zprávy,

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávky po dlužníkovi J. N., ve výši 36 243,- Kč včetně příslušenství, když pohledávky vznikly z
titulu užívání bytu č. 15 v  v Ostravě-Bělském Lese, dle důvodové zprávy.

5657/138  
48

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé P. B.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím po zemřelé

pí P. B., ve výši 148 470,00 Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č.
23 v   Ostravě-Zábřehu a  z titulu dlužného vyúčtování  služeb,  dále  pak  ve  výši  103 529,08 Kč z titulu
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kapitalizovaného příslušenství (poplatku/úroku z prodlení) a ve výši 8 790,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelé

pí P. B., ve výši 148 470,00 Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č.
23 v   Ostravě-Zábřehu a  z titulu dlužného vyúčtování  služeb,  dále  pak  ve  výši  103 529,08 Kč z titulu
kapitalizovaného příslušenství (poplatku/úroku z prodlení) a ve výši 8 790,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

5658/138  
49

Odpis pohledávky - D. a F. P.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po dlužnících, p. F. P. a pí D. P.  ve výši 19 503,- Kč, vzniklé nezaplacením faktury
č. 367911079  za opravy bytu č. 37 v  Ostravě-Bělském Lese, dle důvodové zprávy.

5659/138  
50

Odpis pohledávky - H. P.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky  po dlužníkovi H. P.,  ve výši 1 890,- Kč, vzniklé neuhrazením faktury za rozbité
schodišťové okno v domě  v Ostravě-Hrabůvce, z důvodu důkazní nouze, dle důvodové zprávy.

5660/138  
51

Odpis pohledávky - L. R. (po J. H.)

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky ve výši 10 434,- Kč, vzniklé neuhrazením faktury za opravy v bytě č. 3, v Ostravě-
Hrabůvce po dlužnici  L. R. (J. H.) , dle důvodové zprávy.

5661/138  
52

Odpis pohledávky - R. A.

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávku

za p. R. A., ve výši 8 106,00 Kč z titulu bezdůvodného obohacení za užívání bytu v Ostravě-Zábřehu bez
právního důvodu (platné nájemní smlouvy),

dle důvodové zprávy

5662/138  
53

Odpis pohledávky po zemřelé J. S.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po zůstaviteli J. S., ve výši 2 542 008,70 Kč včetně příslušenství, když pohledávky
vznikly z titulu užívání bytu  v Ostravě-Dubině,

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávky po zůstaviteli  J.  S.,  ve výši 2 542 008,70 Kč včetně příslušenství,  když pohledávky
vznikly z titulu užívání bytu v Ostravě-Dubině.

5663/138  
54

Odpis pohledávky po zemřelém - P. M.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky po zemřelém P. M. ve výši 5.491,-- Kč včetně  příslušenství, vzniklé nezaplacením
nájemného za ubytovací místnost č. 13, v Ostravě - Hrabůvce, dle důvodové zprávy.

5664/138  
55

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení-M. F.

Rada městského obvodu

about:blank

16 z 29 13.11.2017 9:27



nesouhlasí

s prominutím pohledávky ve výši 100%, tzn. prominout částku ve výši 46 788,- Kč paní M. F.,  zastoupené
žadatelem  panem I.  F.,   představující  kapitalizovaný  poplatek  z prodlení  vzniklý  z titulu pozdní  úhrady
nájemného a  záloh na služby  spojených s užíváním bytu v  Ostravě-Zábřehu za období  5/2010 a  pozdní
úhrady nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2009 a rok 2010 za předmětný byt

dle důvodové zprávy

a

nedoporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

prominout pohledávku ve výši 100%, tzn.  prominout částku ve výši 46 788,- Kč paní M.  F.,  zastoupené
žadatelem  panem  I.  F.,  představující  kapitalizovaný  poplatek  z  prodlení  vzniklý  z titulu  pozdní  úhrady
nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 22  v Ostravě-Zábřehu za období 5/2010 a pozdní
úhrady nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2009 a rok 2010 za předmětný byt

dle důvodové zprávy

5665/138  
56

Žádost o prominutí poplatku z prodlení - L. T.

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení

pí L. T., ve výši 95 % z dlužné částky, tj. 240 770,- Kč, z titulu kapitalizováného poplatku z prodlení za pozdní
úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu  v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

prominout poplatek z prodlení

pí L. T., ve výši 95 % z dlužné částky, tj. 240 770,- Kč, z titulu kapitalizováného poplatku z prodlení za pozdní
úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 5  v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

5666/138  
58

Žádost o financování projektu na revitalizaci "Zeleně Savarin (Dr. Martínka)"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

potřebu  realizace  projektu  s  názvem  „Zeleň  Savarin  (Dr.  Martínka)“,   u  něhož  bylo  zažádáno  o
spolufinancování v rámci Operačního programu životního prostředí na zlepšení kvality prostředí v  sídlech
(specifický cíl 4.4), kdy bylo potvrzeno, že míra dotační podpory je vzhledem k charakteru stavby velmi
nízká
žádá

statutární město Ostrava o financování realizace projektu „Zeleň Savarin (Dr. Martínka)“ v k.ú. Ostrava –
Hrabůvka a  zařazení  prostředků na tuto akci  do rozpočtu statutárního města  Ostrava na rok  2018,  dle
předloženého materiálu a jeho příloh

5667/138  
59

Žádost o spolufinancování  likvidace betonových prvků na území Dubiny  statutárním městem
Ostrava

Rada městského obvodu

bere na vědomí

potřebu likvidace betonových prvků na území Dubiny v rámci revitalizace panelových sídlišť a v souladu s
uplatňováním dokumentu statutárního města Ostrava Adaptační strategie na dopady a rizika vyplývající ze
změny klimatu
žádá

statutární město Ostrava o spolufinancování likvidace betonových prvků na území Dubiny  ve výši  50 %
celkových nákladů a o zařazení prostředků na tuto akci do rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2018,
a  to  v  rámci  uplatňování  Adaptační  strategie  na  dopady  a  rizika  vyplývající  ze  změny  klimatu,  dle
předloženého materiálu

5668/138  
61

Výjimka  zřizovatele  k  vyhlášení  veřejné  zakázky  Technickým  službám  Ostrava  –  Jih,
příspěvková organizace na pořízení ochranných pracovních  oděvů a pomůcek pro období let
2018 – 2022.
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Rada městského obvodu

schvaluje

neudělit výjimku ze „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava – Jih k Technickým službám Ostrava – Jih,
příspěvkové  organizaci“,  část  sedmá,  článek  1 za  účelem  vyhlášení  veřejné  zakázky  malého rozsahu s
limitem do 1.900.000,00 Kč bez DPH na pořízení ochranných pracovních oděvů a pomůcek pro období let
2018 – 2022.

5669/138  
62

Výjimka  zřizovatele  k  vyhlášení  veřejné  zakázky  Technickým  službám  Ostrava  –  Jih,
příspěvková organizace na ochrannou pracovní obuv pro zimní období 2017/2018

Rada městského obvodu

schvaluje

neudělit výjimku ze „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava – Jih k Technickým službám Ostrava – Jih,
příspěvkové organizaci“, část sedmá, článek 1 za účelem vyhlášení veřejné zakázky na pořízení ochranné
pracovní obuvi pro zimní období 2017/2018

5670/138  
63

Jmenování členů školských rad zřízených při základních školách, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

jmenuje

členy  školských rad zřízených při  základních školách,  jejichž  zřizovatelem je Statutární  město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih dle předloženého návrhu.

5671/138  
64

Jmenování  komise  pro  periodické  hodnocení  ředitelů  příspěvkových  organizací  základních  a
mateřských škol zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

jmenuje

komisi pro periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih v roce 2017 v tomto složení:

předseda : Ing. Adam Rykala, člen rady
členové :    Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupování vedoucího OSR
                   Ing. Hana Knapíková, zaměstnanec zařazený do OSR
                   Renáta Kroupová, zaměstnanec zařazený do OSR
                   Zuzna Böhmová, zaměstnanec zařazený do OSR
                   Mgr. Michaela Stýskalová, LL.B., člen komise kulturní a školské (náhradník RSDr.Pavel Holas)

5672/138  
65

Příprava a podání žádostí o dotaci do výzvy č. 16/2017 "Přírodní zahrady" v rámci Národního
programu Životní prostředí

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 138. schůze rady materiál č. 65, týkající se přípravy a podání žádostí o dotaci do výzvy č. 16/2017
"Přírodní zahrady" v rámci Národního programu Životní prostředí.

5673/138  
66

Souhlas  s  přijetím  daru  pro  Kulturní  zařízení  Ostrava-Jih,  příspěvkovou  organizaci  zřízenou
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím finančního daru do vlastnictví Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace ve výši Kč
20 000,00 od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. dle důvodové zprávy

5674/138  
67

Souhlas se zapojením do projektů  Základní škole  a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova
52, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

souhlasí

se zapojením  Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace do
projektů "Technické zabezpečení budovy školy s vazbou na školní družinu", "Kompletní revitalizace osvětlení
v tělocvičně školy", "Revitalizace školní jídelny"  v rámci  ITI
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu projektových fichí MAP

5675/138  
68

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

Rada městského obvodu

rozhodla
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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" v 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

5676/138  
69

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova
27, 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 Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, 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 690 000,00 včetně  DPH  dle
důvodové zprávy
ukládá

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

5677/138  
70

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností,
školství a kultury

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 166 774,78
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise
Zodp.: předseda likvidační komise

5678/138  
71

Změna  odpisového  plánu  na  rok  2017  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,
Horymírova  100,  příspěvkové  organizace,   jejíž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2017 Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

5679/138  
72

Zásady 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

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu  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 dle upravené důvodové zprávy

5680/138  
73

Žádost o poskytnutí mimořádné finanční podpory

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s poskytnutím finančního daru pobočnému spolku Tělocvičná jednosta Sokol Ostrava - Zábřeh, Nová 3170/8,
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 42767466 ve výši 6.000 Kč na zajištění Zimních Sokolských přeborů

5681/138  
74P

Přiznání specializačního příplatku ředitelce Základní školy Ostrava-Dubina,  Františka Formana
45, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

schvaluje

v  souladu se  zákonem  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 Statutáním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih"
přiznání  specializačního  příplatku  ředitelce  Základní  školy  Ostrava-Dubina,  Františka  Formana  45,

about:blank

19 z 29 13.11.2017 9:27



příspěvkové organizace s účinnosti od 1.12.2017, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platového výměru

5682/138  
75P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření   Dodatku  č.  1  ke  Smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/0035/2017/INV  akce  Zpracování  PD  pro
 „Parkoviště na ul.  P.  Lumumby, Ostrava-Jih“, se zpracovatelem projektové dokumentace Ing. Romanem
Fildánem, Na Stuchlíkovci 737, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO 75379007 dle přiloženého návrhu.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh Dodatku č. 1
Termín: 23. 11. 2017
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny úkony  spojené s uzavřením Dodatku č.  1 ke  smlouvě o dílo agendové č.   S/0035
/2017/INV.
Termín: 16. 11. 2017

5683/138  
76P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření   Dodatku  č.  1  ke  Smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/0033/2017/INV  akce  Zpracování  PD  pro
 „Parkoviště na ul.  Dr. Martínka, Ostrava-Jih“, 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/0033
/2017/INV.
Termín: 16. 11. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh Dodatku č. 1.
Termín: 23. 11. 2017

5684/138  
77P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření   Dodatku  č.  1  ke  Smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/0034/2017/INV  akce  Zpracování  PD  pro
 „Parkoviště  na  ul.  Aviatiků,  Ostrava-Jih“,  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  úkoly  spojené  s vystavením  Dodatku č.  1 ke  Smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/0034
/2017/INV.
Termín: 16. 11. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh Dodatku č. 1
Termín: 23. 11. 2017

5685/138  
78P

Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  dílo  na  zpracování  projektové  dokumentace  na  "Parkoviště  ul.
Krylovova a Čujkovova", dílčí část č. 3 "Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 43-47,
p.p.č. 654/46, k.ú. Zábřeh nad Odrou"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendového č. S/230/2017/INV na zpracování PD na "Parkoviště
ul.  Krylovova a Čujkovova",  dílčí část č. 3 "Vybudování parkovacích stání na ul.  Čujkovova 43-47, p.p.č.
654/46, k.ú. Zábřeh nad Odrou" se zpracovatelem projektové dokumentace Ing. Romanem Fildánem, Na
Stuchlíkovci 737, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO 75379007dle přiloženého návrhu.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního

zabezpečit  všechny úkony  spojené s uzavřením dodatku č.  1 ke  Smlouvě o dílo  agendového č.  S/0230
/2017/INV.
Termín: 24.11.2017

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
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prověřit návrh Dodatku č. 1
Termín: 16.11.2017

5686/138  
79P

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace "Revitalizace rybníků ve
Výškovicích"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/1079/2016/INV ze dne 21. 10. 2016 na zpracování
projektové dokumentace stavby VZ 116.16 "Revitalizace rybníků ve Výškovicích" se zhotovitelem Sweco
Hydroprojekt a.s., IČO: 26475081 v důsledku skutečností vyžadujících rozšíření předmětu smlouvy a změny
ceny díla, dle přiloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konečná cena díla dle původní smlouvy o dílo 506
990,00 Kč vč. DPH se zvyšuje o částku 31 823,00 Kč vč. DPH na celkovovu částku 538 813,00 Kč. vč. DPH.
bere na vědomí

přerušení prací na zpracování "Revitalizace rybníků ve Výškovicích" z důvodu zajištění dostatečného průtoku
vody přes vodní nádrže na základě žádosti zhotovitele PD firmy Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 26475081, ze
dne 25.1.2017.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního

zabezpečit  všechny  úkony  související  s uzavřením  dodatku č.  1 ke  smlouvě  o dílo  agendové  č.  S/1079
/2016/INV ze dne 21. 10. 2016 na zpracování projektové dokumentace VZ 116.16 "Revitalizace rybníků ve
Výškovicích".
Termín: 30. 11. 2017

Mgr. petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit  návrh dodatku č.  1 ke  smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/1079/2016/INV ze  dne  21.  10.  2016 na
zpracování projektové dokumentace VZ 116.16 "Revitalizace rybníků ve Výškovicích".
Termín: 15. 11. 2017

Ing. Kateřině Bláhové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/1079/2016/INV ze dne 21. 10. 2016 na
zpracování projektové dokumentace VZ 116.16 "Revitalizace rybníků ve Výškovicích".
Termín: 20. 11. 2017

5687/138  
80P

Parkoviště Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou", dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 - ke smlouvě o dílo agendové č. S/0466/2017/INV ze dne 9. 5. 2017 na zpracování
projektové  dokumentace  stavby  VZ  21.17  na  dílčí  část  č.  3  -  "Vybudování  parkovacích  stání  na  ul.
Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou" se zhotovitelem Ing. Pavol Lipták, IČO: 01081608 v
důsledku  skutečností  vyžadujících  rozšíření  předmětu  smlouvy,  změnu  ceny  díla  a  přerušení  prací
zohledněných v následujících změnách v textu původní smlouvy o dílo, dle přiloženého návrhu dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo. Konečná cena díla 90.000,00 Kč (zhotovitel neplátce DPH) původní smlouvy o dílo se
zvyšuje o částku 8.000,- Kč na celkovou částku 98.000,00 Kč.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0466/2017/INV ze dne
9. 5. 2017 na zpracování projektové dokumentace VZ 21.17 - dílčí část č. 3 - "Vybudování parkovacích stání
na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou"
Termín: 23. 11. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0466/2017/INV ze dne 9. 5. 2017 na výše uvedenou
zakázku
Termín: 14. 11. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0466/2017/INV ze dne 9. 5. 2017 na výše uvedenou
zakázku
Termín: 16. 11. 2017

5688/138  
81P

Ukončení projektu "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba I. etapa"

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení projektu "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba I. etapa" včetně všech souvisejících akcí (odbourání
valu a tribuny).
schvaluje

odpis z účtu 042 110 stavby v celkové výši 22 212 386,47 Kč dle důvodové zprávy.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zajistit potřebné úkony související s odpisem uvedeného majetku z účtu 042 100.
Termín 30. 11. 2017

about:blank

21 z 29 13.11.2017 9:27



5689/138  
82P

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební
práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém "Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví
SMO, městského obvodu Ostrava - Jih"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí o účast po zavedení DNS a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu v souladu s ust.  § 140 zákona č.  134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek,  ve znění
pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových  organizací,  ve  znění  pozdějších  změn,
rozhodnutí  o  zařazení  níže  uvedených dodavatelů  do  zavedeného  dynamického  nákupního  systému na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 10.16 Dynamický nákupní systém "Provádění oprav ve
volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih", a to:
- Luděk Schön, Janáčkova 550, 73921 Paskov, IČO: 46610103 (žádost o účast č. 25)
- DK projekt, s.r.o., Bohumínská 94/113, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO: 27775518 (žádost o účast č. 26)
- MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, 73601 Havířov, IČO: 05510775 (žádost o účast č. 27)

5690/138  
83P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 101.17
Zpracování  projektové  dokumentace  "Zřízení  vjezdu  k  ZŠ  Ostrava-Výškovice,  s.r.o.  a
rekonstrukce MK - ul. 29. dubna"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 101.17 Zpracování
projektové dokumentace "Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK - ul. 29. dubna" a
o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Ing. Roman Fildán, Na
Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ: 75379007, za nabídkovou cenu Kč 68.800,00 bez DPH, tj. Kč
83.248,00 vč. DPH, s lhůtou realizace 180 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod., tj. Kč 726,00 vč. DPH / hod.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby  VZ 101.17 Zpracování  projektové  dokumentace  "Zřízení  vjezdu k  ZŠ Ostrava-Výškovice,  s.r.o.  a
rekonstrukce MK - ul. 29. dubna"
Termín: 16. 11. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky  na
služby  VZ 101.17 Zpracování  projektové  dokumentace  "Zřízení  vjezdu k  ZŠ Ostrava-Výškovice,  s.r.o.  a
rekonstrukce MK - ul. 29. dubna"
Termín: 21. 11. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 101.17 Zpracování projektové dokumentace "Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-
Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK - ul. 29. dubna"
Termín: 23. 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  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  101.17  Zpracování  projektové
dokumentace "Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK - ul. 29. dubna"
Termín: 22. 12. 2017

5691/138  
85P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 127.17 Park
agility vč. oplocení, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 127.17 "Park
agility  vč. oplocení,  Ostrava-Dubina“ dle ust.  § 27 v návaznosti  na ust.  § 31 zákona č.  134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:

about:blank
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1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
3. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné zakázky  malého rozsahu VZ 127.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 21. 12. 2017

5692/138  
87P

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na služby, ZPŘ) - VZ 98.17
Poskytování přepravní služby Senior expres (2018-2020)

Rada městského obvodu

bere na vědomí

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na
služby VZ 98.17 "Poskytování přepravní služby Senior expres (2018-2020)" 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

5693/138  
88P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -  "Rekonstrukce 3 volných
bytů - č. 1 Slezská 16, č. 2 Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní 30a, Ostrava - Hrabůvka" VZ 110.17

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 110.17 "Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 1 Slezská 16, č. 2 Velflíkova
7, č. 3 Jubilejní 30a, Ostrava - Hrabůvka" o vyloučení účastníka, a to:
- RJ - BEST  s. r. o., Jan Marie 642/8, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČ: 26853841 (nabídka č. 4),
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě.
rozhodla

o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce VZ 110.17
 "Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 1 Slezská 16, č. 2 Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní 30a, Ostrava - Hrabůvka" a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
-  Dobré  stavby,  s.r.o.,  Serafinova  396/9,  719  00  Ostrava-Kunčice,  IČ:  25828495  za  nabídkovou  cenu
1.147.345,00 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 100 kalendářních dnů od zahájení díla,

- jako druhým v pořadí s účastníkem REBUILD s. r. o., Na Březích 566, 747 22 Dolní Benešov, IČ: 28573013
 za nabídkovou cenu 1.293.425,00 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 80 kalendářních dnů od zahájení díla.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
110.17 "Rekonstrukce  3 volných bytů - č.  1 Slezská 16,  č.  2 Velflíkova 7,  č.  3 Jubilejní 30a,  Ostrava -
Hrabůvka".
Termín: 16. 11. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
110.17 "Rekonstrukce  3 volných bytů - č.  1 Slezská 16,  č.  2 Velflíkova 7,  č.  3 Jubilejní 30a,  Ostrava -
Hrabůvka".
Termín: 22. 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 110.17 "Rekonstrukce 3 volných bytů - č. 1 Slezská 16, č. 2 Velflíkova
7, č. 3 Jubilejní 30a, Ostrava - Hrabůvka".
Termín: 24. 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 110.17  "Rekonstrukce  3 volných bytů -  č.  1 Slezská  16,  č.  2
Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní 30a, Ostrava - Hrabůvka".
Termín: 06. 12. 2017

5694/138  
89P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Úprava technologie ÚT v
předávací stanici na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh" VZ 114.17

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 u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce  VZ 114.17 "Úprava  technologie  ÚT  v  předávací  stanici  na  ul.  V  Zálomu 1,  Ostrava-Zábřeh"  a  o

about:blank
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uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o., se sídlem Záblatská 62/6, 713
00 Ostrava- Heřmanice, IČ: 28607155 za nabídkovou cenu 419.464,50 Kč bez DPH a lhůtou realizace 17
kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 114.17 "Úprava technologie ÚT v předávací stanici na
ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 16. 11. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 114.17 "Úprava technologie ÚT v předávací stanici na
ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 21. 11. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky  na stavební
práce VZ 114.17 "Úprava technologie ÚT v předávací stanici na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 23. 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 114.17 "Úprava technologie ÚT v  předávací  stanici  na  ul.  V
Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 08. 12. 2017

5695/138  
90

Návrh na schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s opravou
místních komunikací u ZŠ Horymírova

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  místních  komunikací  u  ZŠ
Horymírova, dle předloženého materiálu a jeho příloh

5696/138  
91

Pronájem garáže č. 2 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu garáže č. 2 o výměře 17,44 m² v bytovém domě č. p. 1369, který je součástí pozemku parc. č.
st.  1298 v k.  ú.  Hrabůvka,  adresní místo Stadická 1369/3,  Ostrava-Hrabůvka ve vlastnictví statutárního
města  Ostravy,  svěřená  Městskému obvodu Ostrava-Jih,  a  o  uzavření  nájemní  smlouvy  s  paní  Ivetou
Kargerovou,  bytem Na Podlesí 1346,  Vratimov,  na dobu neurčitou,  s tříměsíční výpovědní dobou,  s výší
nájemného 1 250 Kč/měsíc vč. DPH, za účelem garážování motorového vozidla, v rozsahu dle předloženého
návrhu,  a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení  písemné výzvy budoucímu
nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy
rozhodla

v  případě  neuzavření  nájemní  smlouvy  ve  stanovené  lhůtě,  uzavřít  nájemní  smlouvu  v  rozsahu  dle
schváleného návrhu smlouvy s dalšími žadateli v pořadí:
1.  Pavlou  Kaštovskou,  bytem  Kašparova  1394/10,  Ostrava-Hrabůvka  na  dobu  neurčitou  s  tříměsíční
výpovědní dobou s výší nájemného 1 200  Kč/měsíc vč. DPH,
2. Jozefem Vlachem, bytem Orebitská 192/25,  Ostrava-Moravská Ostrava na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou s výší nájemného 1 150  Kč/měsíc vč. DPH,
dle důvodové zprávy

5697/138  
92P

Výzva (ZPŘ, podlimitní VZ na stavební práce)  - VZ 109.17 Provádění oprav (instalatérských a
topenářských, elektroinstalačních, zámečnických a sklenářských prací) v BD ve vlastnictví SMO,
městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 109.17 "Provádění oprav
(instalatérských  a  topenářských,  elektroinstalačních,  zámečnických  a  sklenářských  prací)  v  bytových
domech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v
návaznosti  na  ust.  §  53 zákona  č.  134/2016 Sb.,  o  zadávání  veřejných zakázek,  ve  znění  pozdějších
předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v
předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Růžena Hanslíková, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Ivana Chlumecká, pověřená vedoucí oddělení technického odboru OBH
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
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3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarota obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Bc. Jakub Káňa, odbor právní
5. Ing. Růžena Hanslíková, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní
5. Ing. Ivana Chlumecká, pověřená vedoucí oddělení technického odboru OBH
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 109.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo u jednotlivé  dílčí části této veřejné
zakázky
Termín: 11. 01. 2018

5698/138  
93P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení,  podlimitní veřejná zakázka na dodávky)  -  VZ 130.17
Dodávka záložních zdrojů pro ICT zařízení 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 130.17 "Dodávka záložních
zdrojů pro ICT zařízení  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. Mgr. Bc. Petr Sláma, odbor právní
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy
3. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
4. Bc. Adriana Klusalová, 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  130.17  Dodávka
záložních zdrojů pro ICT zařízení 2017 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u
této veřejné zakázky
Termín: 31. 01. 2018

5699/138  
94

Souhlas s přijetím neinvestiční dotace Kulturnímu zřízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s  přijetím  neinvestiční  dotace  Kulturnímu  zařízení  Ostrava-Jih,  příspěvkové  organizace  z  rozpočtu
Moravskoslezského kraje dle důvodové zprávy

5700/138  
95

Žádost o poskytnutí individuální finanční podpory

Rada městského obvodu

about:blank
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souhlasí

s poskytnutím finančního daru spolku Way of Warrior z.s., Hadí kopec 607, 742 85 Vřesina, IČ: 226 65 153
ve výši 10.000 Kč na spolufinancování turnaje Mistrovství Evropy v Brazilském Jiu Jitsu
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

5701/138  
96P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení) -  VZ 111.17
Zpracování  projektové  dokumentace  na  „Výstavbu  osobních  výtahů  v  bytových  domech
Odborářská 68, 74, a Horní 29, Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 111.17 Zpracování projektové dokumentace na „Výstavbu
osobních výtahů v  bytových domech Odborářská  68,  74,  a  Horní  29,  Ostrava-Hrabůvka“ v  otevřeném
zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,  a dle části  III.  Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Růžena Hanslíková, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Mgr. Soňa Cingrová, vedoucí oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Růžena Hanslíková, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
5. Mgr. Soňa Cingrová, vedoucí oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 111.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 08. 02. 2018

5702/138  
97P

Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  „Oprava
hydroizolace objektu Tlapákova 11, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 119.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 119.17 „Oprava
hydroizolace objektu Tlapákova 11, Ostrava-Hrabůvka“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání  veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,  městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1.  Ing. Ivana Chlumecká, pověřená zastupováním vedoucí oddělení technického odboru BH
2.  Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3.  Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, pověřená zastupováním vedoucí oddělení technického odboru BH
3. Ing. Růžena Hanslíková, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Mgr. Soňa Cingrová, vedoucí oddělení bytového odboru BH
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné zakázky  malého rozsahu VZ 119.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 12. 01. 2018

5703/138  
98

Návrh na uzavření dodatků ke smluvním vztahům k prostorám sloužících podnikání

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  dodatků  ke  smluvním  vztahům k  prostorám sloužících podnikání  ve  vlastnictví  statutárního
města Ostravy, svěřené do správy  městskému obvodu Ostrava-Jih, vyjma  prostor sloužících podnikání  v
bytových domech na úpravu:

a) splatnosti nájemného,  a to ze čtvrtletní úhrady  formou vystaveného ročního platebního kalendáře na
měsíční úhrady, kdy měsíční nájemné bude splatné vždy k poslednímu dni měsíce, za který se nájem platí
dle výpočtového listu,

b) placení  měsíčních záloh na úhradu nákladů na  služby  poskytované  v  souvislosti  s užíváním  prostoru
sloužícího podnikání, kterými jsou dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a
odvádění odpadních vod,  dodání elektrické energie u nájemců,  kteří  nemají samostatné odběrné místo.
Výše záloh bude stanovena jako měsíční podíl  z předpokládaných ročních nákladů na služby,

c) účinnost jednostranného zvyšování  nájemného, které bude pronajímatel oprávněn zvýšit s účinností od 1.
července každého kalendářního roku o částku odpovídající procentu míry inflace za předchozí kalendářní rok
zveřejněné příslušným statistickým úřadem

s nájemci  uvedenými  v  příloze  č.  1 tohoto  materiálu v  rozsahu předloženého materiálu,  dle  důvodové
zprávy
schvaluje

vzorové dodatky v rozsahu Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3
zmocňuje

vedoucí  oddělení ekonomiky a  pronájmů nebytových prostor  k  podpisů dodatků a  výpočtových listů dle
tohoto usnesení

5704/138  
99

Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 5444/132 ze dne 26. 9. 2017 spočívající ve stanovení počtu zaměstnanců, a to ke dni 10. 11.
2017,
schvaluje

zřízení  jednoho  funkčního  místa  v  odboru hospodářské  správy  Úřadu městského  obvodu Ostrava-Jih  a
stanoví počet funkčních míst v rámci tohoto odboru na 18, a to s účinností od 10. 11. 2017,
stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
na 340, a to dnem 10. 11. 2017,
schvaluje

změnu Organizačního  řádu Úřadu městského  obvodu Ostrava-Jih  spočívající  ve  změně  Přílohy  č.  2  dle
předloženého návrhu s účinností od 10. 11. 2017,
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat všechna související  personální  opatření  a  schválené  změny  zapracovat do Organizačního řádu
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 10. 11. 2017

5705/138  
OR

Odvolání člena sociální komise

Rada městského obvodu

about:blank
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odvolává

MUDr. Jaroslava Hájka  z členství v komisi sociální ke dni 9. 11. 2017.

5706/138  
OR

Jmenování člena komise majetkové

Rada městského obvodu

jmenuje

Ing. Vítězslava Sliže členem komise majetkové s účinností od  9. 11. 2017.

about:blank
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