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Přehled usnesení 142. schůze Rady městského obvodu, ze dne 7. 12. 2017 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5838/142 1. Návrh rozpočtových opatření č. 37/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5839/142 2. Návrh na změnu účelu použití rozpočtových prostředků rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok
2017 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5840/142 3. Návrh na uzavření aktualizovných smluv o zřízení a vedení běžného účtu s Komerční bankou a.s. (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

5841/142 4. Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2018 a Dílčí zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

5842/142 5. Organizační struktura, organizační řád a systemizace pracovních míst od 1.1.2018 organizace Technické
služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, včetně počtu zaměstnanců (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

5843/142 6. Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce (Věra Válková, místostarostka)

5844/142 7. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Věra Válková, místostarostka)

5845/142 8. Dodatek č. 1 SOD č. S/1183/2017/ODK Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, I. etapa (RNDr. František
Staněk, Ph.D. místostarosta)

5846/142 9. Dodatek č. 1 SOD č. S/1132/2017/ODK Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, II., III., IV. etapa (RNDr.
František Staněk, Ph.D. místostarosta)

5847/142 10. Dodatek č. 1 SOD č. S/1186/2017/ODK Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, V. etapa (RNDr. František
Staněk, Ph.D. místostarosta)

5848/142 11. Návrh na změnu Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
(RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

5849/142 14. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - Z. T. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5850/142 15. Dodatek k nájemní smlouvě na pronájem části prostor v objektu na ul. Edisonova 82, O.-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

5851/142 16. Odpis pohledávek (Markéta Langrová, člen rady)

5852/142 17. Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na sdruženou službu dodávky elektřiny z
napěťové hladiny NN (nízké napětí) a sdruženou službu dodávky zemního plynu pro rok 2018 (Markéta
Langrová, člen rady)

5853/142 18. Poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytových jednotek bytového domu Edisonova 793/84, Ostrava-
Hrabůvka za neužívání sklepních boxů. (Markéta Langrová, člen rady)

5854/142 19. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

5855/142 20. Pronájem bytu zvláštního určení, uzavření smlouvy o ubytování (Markéta Langrová, člen rady)

5856/142 21. Pronájem části střechy bytového domu M. Fialy 248/1, Ostrava-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

5857/142 22. Pronájem garáže č. 3 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

5858/142 23. Pronájem garážového stání č. 7 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 273/51, O.-Dubina (Markéta Langrová,
člen rady)

5859/142 24. Ukončení nájmu bytu dohodou (Markéta Langrová, člen rady)

5860/142 25. Ukončení nájmu garáže na ul. Stadická 1369/3, zveřejnění záměru (Markéta Langrová, člen rady)

5861/142 26. Ukončení nájmu garážového stání v objektu k bydlení na ul. Fr. Formana 271/47, zveřejnění záměru
(Markéta Langrová, člen rady)

5862/142 27. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0823/2017/OBH  VZ 22.17 (Markéta Langrová, člen rady)

5863/142 28. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 147, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

5864/142 29. Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na ul. Fr. Formana 251/13
(Markéta Langrová, člen rady)

5865/142 30. Žádost o úpravu nájemního vztahu týkajícího se pronájmu garážových stání na ul. Fr. Formana č. 277/28 a
278/30, O.-Dubina, zveřejnění adresného  záměru (Markéta Langrová, člen rady)

5866/142 31. Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5867/142 32. Odpis nerealizované projektové dokumentace (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5868/142 33. Odpis zpracovaných posudků energetické náročnosti budov (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5869/142 34. Pacht pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy v blízkosti řeky Odry (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5870/142 35. Prodej pozemků se zřízením věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, k. ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Na Rybníčkách (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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5871/142 36. Pronájem částí pozemků jako parkovacích stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Kischova" (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

5872/142 37. Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná" (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5873/142 38. Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Krokova" (1) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5874/142 39. Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Krokova" (2) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5875/142 40. Pronájem pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5876/142 41. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5877/142 42. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5878/142 43. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na částech
pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5879/142 44. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku
v k. ú. Hrabůvka, ul. J. Kotase (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5880/142 45. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5881/142 46. Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5882/142 47. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5883/142 48. Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5884/142 49. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Dubina u Ostravy, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5885/142 50. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, PODA a.s. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5886/142 51. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s. (1) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5887/142 52. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s., (2) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5888/142 53. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s., (3) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5889/142 54. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného
času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok 2018 ze schváleného rozpočtu roku 2018 (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

5890/142 55. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5891/142 56. Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

5892/142 57. Žádost o finanční dar Kinematografu bratří Čadíků při akci Filmové léto 2018 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5893/142 58. Žádost o prominutí odvodu finančních prostředků z rozpočtu Kulturního zařízení Ostrava-Jih (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

5894/142 59P. Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách  a správě (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

5895/142 60P. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Krylovova a
Čujkovova", dílčí část č. 6 "Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú.
Zábřeh nad Odrou" (Bc. František Dehner, místostarosta)

5896/142 61P. Dohoda o ukončení smluvního vztahu na zpracování projektové dokumentace na akci "Parkoviště ul. B.
Četyny parc. č. 121/1 a 245, k.ú. Dubina u Ostravy" (Bc. František Dehner, místostarosta)

5897/142 62P. Odpis poukazu (Bc. František Dehner, místostarosta)

5898/142 63P. "Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka" (Bc. František Dehner, místostarosta)

5899/142 64P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 133.17 Zpracování
projektové dokumentace "Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava střechy
Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5900/142 65P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 134.17 Zpracování
projektové dokumentace "Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava střechy
Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5901/142 66P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 100.17
Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr.
Formana 47, 49, Ostrava-Dubina (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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5902/142 67P. 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)

5903/142 68P. Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, ZPŘ) - VZ 96.17 Náměstí
Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5904/142 69P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 127.17 Park agility vč. oplocení,
Ostrava-Dubina (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5905/142 70P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 96.17
Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5906/142 71P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - VZ 116.17
Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava – Výškovice (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5907/142 72. Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce prostoru v objektu V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

5908/142 73. Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5909/142 74. Zásady pro použití prostředků sociálního fondu uvolněných členů Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih (Bc. Martin Bednář, starosta)

5910/142 75. Licenční smlouva č. 44/021/113/17 - POLAR 2018 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5911/142 76. Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2018 statutárního města Ostrava (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5912/142 77. Smlouva o spolupráci se společností ENERGO SOLUTIONS s.r.o. (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

5913/142 78P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 120.17 Dodávka
licencí Microsoft 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5914/142 79P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 109.17
Provádění oprav (instalatérských a topenářských, elektroinstalačních, zámečnických a sklenářských prací) v
BD ve vlastnictví SMO, MOb Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5915/142 OR Informace o usnesení komise pro bezpečnost a proti kriminalitě, pro sport a volný čas (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

staženo 12. Smlouva o spolupráci se společností ENERGO SOLUTIONS s.r.o. (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

staženo 13. Žádost o udělení výjimky dle obecně závazné vyhlášky  č. 4/2012 z důvodu konání ohňostroje (RNDr.
František Staněk, Ph.D. místostarosta)
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5838/142  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 37/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121 o 2 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3xxx, pol. 6121, ORG dle bodu 3) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 136 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1152 o 138 tis. Kč

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

schválit

a) změnu závazných ukazatelů dle bodu 2), 5), 6) důvodové zprávy předloženého materiálu

b) rozpočtové opatření, kterým se

2)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 311x, pol. 2322 o 169 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 311x, pol. 5331, ORG dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu
o 169 tis. Kč

3)
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 10 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5222 o 10 tis. Kč

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 350 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5499 o 350 tis. Kč

5)
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122 o 1 717 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 311x, pol. 5336, ORG  dle bodu 5) důvodové zprávy předloženého
materiálu  o 1 717 tis. Kč

6)
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 900 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 1 900 tis. Kč

ukládá

místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit návrh na rozpočtová opatření dle bodů 2) - 6) důvodové
zprávy předloženého materiálu zastupitelstvu městského obvodu

5839/142  
2

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

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu účelu použití kapitálových výdajů ORJ 1, § 2219, položka 6121 dle důvodové zprávy

5840/142  
3

Návrh na uzavření aktualizovných smluv o zřízení a vedení běžného účtu s Komerční bankou a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít Smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33,
čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, ve znění příloh č. 1 - 13 předloženého materiálu
zmocňuje

Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu smluv

5841/142  
4

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2018 a Dílčí zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok
2017

Rada městského obvodu

schvaluje

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2018
bere na vědomí

Dílčí zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2017.
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5842/142  
5

Organizační struktura, organizační řád a systemizace pracovních míst od 1.1.2018 organizace
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, včetně počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

schvaluje

Organizační strukturu, organizační řád a systemizaci pracovních míst organizace Technické služby
Ostrava-Jih, příspěvková organizace, k 1.1.2018

5843/142  
6

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle
důvodové zprávy

Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 11
D. K., bytem Ostrava-Hrabůvka, 

II. o ukončení nájmu bytu v bytovém domě  na ulici Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce dohodou smluvních stran
podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

D. K., bytem Ostrava-Hrabůvka

5844/142  
7

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 1+0, standard, č.b.6
A. F., trvale Ostrava-Dubina, 700 30

5845/142  
8

Dodatek č. 1 SOD č. S/1183/2017/ODK Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, I. etapa

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1183/2017/ODK ze dne 7. 11. 2017 na realizaci
VZ 80.17 na stavbu "Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, I. etapa" se společností Technické služby, a.s.
Slezská Ostrava se sídlem Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava, IČ: 47674725, z důvodu
vynuceného posunu termínu dokončení stavby do klimaticky vhodných podmínek. V důsledku těchto změn
se termín zahájení realizace díla „Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, I. etapa“ sjednává takto: do 10
dnů od písemné výzvy k realizaci díla ze strany objednatele, nejdříve však 2. 4. 2018.

5846/142  
9

Dodatek č. 1 SOD č. S/1132/2017/ODK Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, II., III., IV.
etapa

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1132/2017/ODK ze dne 24. 10. 2017 na
realizaci VZ 80.17 na stavbu "Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, II., III., IV. etapa" se společností
SILNICE.CZ s.r.o. se sídlem Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ: 26792711, z důvodu
vynuceného posunu termínu dokončení stavby IV. etapy, k němuž dochází na základě vyjádření Správy
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace č. SSMSK/2017/21359/099/Po ze dne 3. 8. 2017,
ve kterém správce komunikace umožňuje provádění stavebních prací v blízkosti pozemních komunikací v
majetkové správě SSMSK středisko Ostrava v období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku. V důsledku
těchto změn se termín zahájení realizace díla „Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, IV. etapa“ sjednává
takto: do 10 dnů od písemné výzvy k realizaci díla ze strany objednatele, nejdříve však 2. 4. 2018.

5847/142  
10

Dodatek č. 1 SOD č. S/1186/2017/ODK Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, V. etapa

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1186/2017/ODK ze dne 7. 11. 2017 na realizaci
VZ 80.17 na stavbu "Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, V. etapa" se společností SILNICE.CZ s.r.o. se
sídlem Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ: 26792711, z důvodu vynuceného posunu
termínu dokončení stavby do klimaticky vhodných podmínek. V důsledku těchto změn se termín zahájení
realizace díla „Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, V. etapa“ sjednává takto: do 10 dnů od písemné
výzvy k realizaci díla ze strany objednatele, nejdříve však 2. 4. 2018.

5848/142  
11

Návrh na změnu Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších
předpisů

Rada městského obvodu
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souhlasí

s navrhovanou změnou Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a to dle přílohy předloženého materiálu

5849/142  
14

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - Z. T.

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelé

pí Z. T., zemř. 27. 6. 2017, ve výši 8 068,- Kč s kapitalizovaným příslušenstvím ve výši 4 806,22 Kč z titulu
dlužného nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu v Ostravě-Zábřehu a ve výši 1 200,- Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

5850/142  
15

Dodatek k nájemní smlouvě na pronájem části prostor v objektu na ul. Edisonova 82,
O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít s panem Václavem Horákem, IČO: 73274470, se sídlem Pjanovova 1653/1, Ostrava-Zábřeh,
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 225/17/OBH ze dne 09.08.2017 na prostor sloužící podnikání v  objektu
občanské vybavenosti v přízemí budovy "B" ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
Městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 792, který je součástí pozemku p. č. st. 670 zast. plocha a nádvoří v
k.ú. Hrabůvka, adresní místo Edisonova 792/82, za účelem provozování bufetu, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, a to z důvodu rozšíření prostor o výměře 10,08 m2, s výší nájemného 1
Kč/m2/rok, za účelem přípravny na zpracování čerstvých potravin, v rozsahu dle předloženého návrhu, dle
důvodové zprávy

5851/142  
16

Odpis pohledávek

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po pí A. Ř., za pronájem bytu na ul. Oráčova, Ostrava-Hrabůvka, za nedoplatek
vyúčtování služeb za rok 2012 ve výši 324 Kč a zákonné příslušenství ve výši 113 Kč, dle důvodové zprávy

5852/142  
17

Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na sdruženou službu dodávky
elektřiny z napěťové hladiny NN (nízké napětí) a sdruženou službu dodávky zemního plynu pro
rok 2018

Rada městského obvodu

bere na vědomí

oznámení zadavatele statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 030 o
výběru nejvhodnější nabídky

1) na sdruženou službu dodávky elektřiny z hladiny nízkého napětí (dále jen NN) 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 oprávněnému odběrateli" z hladiny NN s uchazečem pro část II. veřejné zakázky,
společností One Energy & One Mobile a.s., IČ 01879880, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava,
PSČ 702 00

2) na sdruženou službu dodávky zemního plynu na období od 01.01.2018 do 31.12.2018 pro městský
obvod Ostrava - Jih a výzvu k uzavření "Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu" s
uchazečem pro část I. veřejné zakázky (maloodběr do 630 MWh/rok), se společností One Energy & One
Mobile a.s., IČ 01879880, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 dle důvodové
zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smluv a jejich součástí.

5853/142  
18

Poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytových jednotek bytového domu Edisonova 793/84,
Ostrava-Hrabůvka za neužívání sklepních boxů.

Rada městského obvodu

rozhodla

o poskytnutí slevy ve výši 100% z úhrady za užívání sklepních boxů nájemcům bytových jednotek v
bytovém domě č. p. 793 na ul. Edisonova č. or. 84, v Ostravě Hrabůvce, který je součástí pozemku parc. č.
st. 671, za neužívání sklepních boxů z důvodu opravy izolace proti zemní vlhkosti včetně provádění oprav
vnitřních omítek sklepních prostor, a to od 1.7.2017 do 31.12.2017 v celkové výši 14 910,00 Kč, dle
důvodové zprávy.
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5854/142  
19

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

zrušuje

I.
výběrové řízení na pronájem bytu č. 26, ul. Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka za smluvní nájemné
rozhodla

1) nevybrat žádného ze zúčastněných uchazečů na pronájem bytu č. 26, ul. Klegova 1407/23, Ostrava-
Hrabůvka, dle důvodové zprávy

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

Velflíkova 376/4, Ostrava-Hrabůvka, 0+3, standard, č. b. 7
K. A., Ostrava-Poruba
rozhodla

II.
1) nevybrat uchazeče na pronájem bytu č. 5, ul. Milana Fialy  248/1, Ostrava-Dubina výběrovým řízením za
přistoupení k dluhu nebo jeho části a pronájem bytu "výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho
části"  znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy

2) 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

Abramovova 1591/16, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 8
B. M., Ostrava-Vítkovice
zrušuje

III.

výběrové řízení na pronájem bytu č. 1, ul. Letecká 347/25, Ostrava-Hrabůvka v rámci nízkonákladového
bydlení
rozhodla

1) nevybrat žádného ze zúčastněných uchazečů na pronájem bytu č. 1, ul. Letecká 347/25, Ostrava-
Hrabůvka dle důvodové zprávy

2) o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 62
P. J., Ostrava-Hrabůvka
rozhodla

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

5855/142  
20

Pronájem bytu zvláštního určení, uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o pronájmu bytu zvláštního určení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy

Horymírova 3063/123, Ostrava-Zábřeh, č. b. 9
S. M., Ostrava-Poruba

Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 11
V. P., Ostrava-Poruba

Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 28
B. J., Ostrava-Mar. Hory  

Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 40
O. T., Ostrava-Zábřeh

Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 55
D. J., Ostrava-Zábřeh

Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 69
Ing. S. J.,  Ostrava-Zábřeh

Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 79
D. M., Ostrava-Mor. Ostrava

Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 94
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H. H., Ostrava-Zábřeh

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

místnost č. 9 - M. S., Ostrava-Hrabůvka
místnost č. 15 - Z. V., Ostrava-Výškovice
místnost č. 21 - T. Z., Ostrava-Hrabůvka

5856/142  
21

Pronájem části střechy bytového domu M. Fialy 248/1, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o pronájmu části střechy bytového domu s č. p. 248 na ul. M. Fialy č. or. 1, Ostrava-
Dubina, který je součástí pozemku parc. č. 110/34 v k.ú. Dubina u Ostravy, se společností AP sobol-internet
connectivity s.r.o., se sídlem Štramberská 2878, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 29442443, za účelem
umístění telekomunikačního zařízení, které bude sloužit k připojení k síti internetu pro obyvatele domu M.
Fialy 248/1, Ostrava-Dubina a okolních domů vzdálených do 2 kilometrů na dobu určitou 5 let za výši
úhrady 42.000,- Kč/rok bez DPH, dle důvodové zprávy.

5857/142  
22

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu garáže č. 3 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, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření nájemní smlouvy s panem J. V., 700
30 Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 1 350 Kč/měsíc
vč. DPH, za účelem garážování motorového vozidla, v rozsahu schválené vzorové smlouvy NS 02 nájemní
smlouva na garáž, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy
budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy

5858/142  
23

Pronájem garážového stání č. 7 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 273/51, O.-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu garážového stání č. 7 v bytovém domě č. p. 273, který je součástí pozemku p. č. 71/118 v k. ú.
Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření nájemní smlouvy s panem J. P.,  bytem
Ostrava-Dubina, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s  výší měsíčního nájemného 830 Kč
včetně DPH, s účelem užívání garážování motorového vozidla, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy
do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové
zprávy.

5859/142  
24

Ukončení nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

T. D., Ostrava-Zábřeh, 
L. V., Ostrava-Zábřeh, 
V. J., Ostrava-Zábřeh,

5860/142  
25

Ukončení nájmu garáže na ul. Stadická 1369/3, zveřejnění záměru

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď  z nájmu nebytového prostoru - 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
podanou nájemcem paní I. K., bytem Vratimov
rozhodla

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

5861/142  
26

Ukončení nájmu garážového stání v objektu k bydlení na ul. Fr. Formana 271/47, zveřejnění
záměru

Rada městského obvodu
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bere na vědomí

výpověď z nájmu nebytového prostoru - garážového stání č. 6  v objektu k bydlení na ul. Fr. Formana
271/47, Ostrava-Dubina, podanou nájemcem panem P. S., bytem Jindřichov ve Slezsku a paní P.  S., bytem
Ostrava-Moravská Ostrava
rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 6 v objektu k bydlení č. p. 271, který je součástí
pozemku p. č. 71/109 v k. ú. Dubina, adresní místo Fr. Formana 271/47, 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 minimální výší měsíčního nájemného
815 Kč vč. DPH

5862/142  
27

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0823/2017/OBH  VZ 22.17

Rada městského obvodu

rozhodla

- o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0823/2017/OBH ze dne 03.08.2017 na
realizaci nadlimitní veřejné zakázky  VZ 22.17 „Výměna stávajících měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů
vytápění a stávajících vodoměrů teplé a studené vody za nová rádiová měřidla v bytových domech
Ostrava-Jih“ se zhotovitelem Techem,  spol. s r.o., IČ 49684370, se sídlem Služeb 256/5, 108 00  Praha 10,
kterým se mění cena díla z důvodu méněprací a víceprací souvisejících s dokončením díla v rozsahu
Změnového listu č. 01 na cenu nejvýše přípustnou 7.144.579,-- Kč bez DPH v rozsahu předběžného
materiálu,

- o prodloužení termínu realizace díla o 39 kalendářních dnů, dle důvodové zprávy.

ukládá

Ing. Růženě Hanslíkové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/0823/2017/OBH ze dne 03.08.2017 na realizaci nadlimitní veřejné zakázky  VZ 22.17 „Výměna
stávajících měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů vytápění a stávajících vodoměrů teplé a studené vody za
nová rádiová měřidla v bytových domech Ostrava-Jih“

Termín: 27.12.2017

5863/142  
28

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 147, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem místnosti o velikosti 11,29 m² nacházející se v 1. PP objektu k bydlení č.
p. 2434, který je součástí pozemku p. č. st. 3075 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, adresní místo Volgogradská 2434/147, Ostrava-
Zábřeh, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
IČ 04084063, s minimální výší nájemného 5 645 Kč/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou,
s účelem užívání k umístění a provozování zařízení k zajištění elektronických komunikací

5864/142  
29

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor na ul. Fr.
Formana 251/13

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 2/b/032/145/97, ve znění dodatků, ze dne 17.11.1997, na
pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 95,28 m2 s účelem užívání jako privátní obvodní ordinace
v objektu č. p. 251, který je součástí pozemku p. č. 71/81 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo. Františka
Formana 251/13, Ostrava-Dubina, a to z důvodu změny nájemce z fyzické osoby podnikající MUDr. Jozef
Izrael, se sídlem Františka Formana 251/13, Ostrava-Dubina, IČO: 61986721, na společnost Experto credite
s.r.o., se sídlem Františka Formana 251/13, Ostrava-Dubina, IČO: 06603050, s výší nájemného 589,87
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

5865/142  
30

Žádost o úpravu nájemního vztahu týkajícího se pronájmu garážových stání na ul. Fr. Formana č.
277/28 a 278/30, O.-Dubina, zveřejnění adresného  záměru

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost paní K. J., Ostrava-Dubina a žádost pana L. B., Ostrava-Dubina o úpravu nájemního vztahu
týkajícího se pronájmu garážového stání č. 4 v budově č. p. 277 objekt k bydlení, který  je součástí
pozemku p. č. 110/83 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 277/28, Ostrava-Dubina a
garážového stání č. 1 v budově č. p. 278 objekt k bydlení, který  je součástí pozemku p. č. 110/82 v k. ú.
Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 278/30, Ostrava-Dubina,
rozhodla

I. o zveřejnění záměru na pronájem garážového stání  č. 4 v budově č. p. 277 objekt k bydlení, který je
součástí pozemku p. č. 110/83 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 277/28, Ostrava-
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Dubina, panu L. B. bytem Ostrava-Dubina, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce a s minimální
měsíční výší nájemného 815 Kč vč. DPH

II. o zveřejnění záměru na pronájem garážového stání  č. 1 v budově č. p. 278 objekt k bydlení, který je
součástí pozemku p. č. 110/82 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 278/30, Ostrava-
Dubina, paní K. J., bytem Ostrava-Dubina,  na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce a s minimální
měsíční výší nájemného 815 Kč vč. DPH

5866/142  
31

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

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.č.st. 2965/1 o výměře 9,18 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, pod budovou č.e. 12, garáž, v níž je vymezená jednotka č.
12/389, garáž, za období od 2.8.2016 do 1.7.2017, ve výši 378 Kč, s E. L., bytem Ostrava-Hrabůvka, ve
znění přílohy tohoto materiálu

5867/142  
32

Odpis nerealizované projektové dokumentace

Rada městského obvodu

schvaluje

odpis z účtu 042 0110 - stavební investice - projektová dokumentace umístění nových parkovacích ploch v
městském obvodu Ostrava-Jih v celkové výši 234.000,- Kč dle důvodové zprávy

5868/142  
33

Odpis zpracovaných posudků energetické náročnosti budov

Rada městského obvodu

schvaluje

odpis      položek   evidovaných    na    účtu   042 0200  -  nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  v
celkové výši 1 442 000,- Kč, dle důvodové zprávy

5869/142  
34

Pacht pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy v blízkosti řeky Odry

Rada městského obvodu

rozhodla

propachtovat pozemky

- parc. č. 868/15, ostatní plocha, neplodná půda, o celkové výměře 556 m2,
- parc. č. 869/17, orná půda (ZPF), o celkové výměře 1 186 m2,
- parc. č. 869/18, orná půda (ZPF), o celkové výměře 1 120 m2,
- parc. č. 869/19, orná půda (ZPF), o celkové výměře 360 m2,

v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem provozování zemědělské činnosti spočívající v kosení vzrostlé trávy a sušení sena
pro skot, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za celkovou výši pachtovného 161 Kč/rok,
společnosti AGRO Stará Bělá spol. s r.o., IČ: 60777893, se sídlem Blanická 252/172, 724 00 Ostrava-Stará
Bělá a uzavřít smlouvu o pachtu ve znění přílohy tohoto materiálu

5870/142  
35

Prodej pozemků se zřízením věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, k. ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Na Rybníčkách

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemky parc. č. 201/2, zahrada (ZPF), o výměře 181 m2 a parc.
č. 201/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením správy městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví
manželů A. R. B. a J. B., bytem Ostrava-Výškovice, za kupní cenu ve výši 69.250 Kč, za podmínky, že
kupující uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 4 000 Kč a správní poplatek za vklad
práva do katastru nemovitostí, a vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve
prospěch statutárního města Ostrava jako vlastníka kanalizační stoky, spočívající v právu mít umístěnou,
provozovat a opravovat kanalizační stoku DN 300 a kanalizační stoku DN 400 v části pozemku parc. č.
201/2, v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č.
1096-102/2016, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu.

5871/142  
36

Pronájem částí pozemků jako parkovacích stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Kischova"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemků p.p.č. 1237/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1237/6 - ostatní
plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 27 m² (část pozemku 1237/5 o výměře 12,5 m²  jako
parkovací stání P1 a část pozemku p.p.č. 1237/5 o výměře 11,15 m²  a p.p.č. 1237/6 o výměře 2,6 m²
 jako  parkovací stání P2) v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Kischova", ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání částí pozemků pod stavbou
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parkovacích stání  panu J. D., bytem Ostrava - Zábřeh, za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1215
Kč ročně + zákonná sazba DPH na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu
ve znění přílohy tohoto materiálu.

5872/142  
37

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m² a p.p.č. 644/2 -
ostatní plocha, dráha o výměře 99 m² , výměra celkem 120 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
"Pavlovova - Rudná", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava -
Jih, za účelem užívání částí pozemků jako zahrádky č. 7 paní D. R., bytem Ostrava - Zábřeh, za cenu 11
Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 320 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

5873/142  
38

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Krokova" (1)

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 458/10 - zahrada o výměře 90 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. 14 panu J. H., bytem Ostrava - Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj.
za celkovou částku 990 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní
smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

5874/142  
39

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Krokova" (2)

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 458/9 - zahrada o výměře 148 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 o výměře 88 m² jako zahrádka č. 20 a části o výměře 60 m² jako zahrádka č. 21
panu P. M., bytem Ostrava - Vítkovice, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 628 Kč ročně na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

5875/142  
40

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek p.č.st. 3667, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita U Výtopny, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem užívání pozemku pod stavbou garáže, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45
Kč/m2/rok paní M. K., bytem Ostrava-Zábřeh a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

5876/142  
41

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek p.č. st. 6383 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Při Hůře", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chaty panu R. S., bytem Ostrava - Poruba, za cenu 11
Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 187 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

5877/142  
42

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

Rada městského obvodu

souhlasí

v rámci stavby „Sanatorium JIH – stavební úpravy objektu“ se vstupem, umístěním a realizací
- stavby SO 04 – Venkovní únikové schodiště na pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, spočívající v umístění dvou požárních evakuačních schodišť o výměře 2 x 22 m2
- stavby SO 02 – Stavební úpravy objektu č.p. 2626 na pozemcích p.č.st. 3484 zastavěná  plocha a nádvoří
a p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v umístění přístřešku nad
hlavním vstupem do objektu, doplnění asfaltové plochy o výměře 33,5 m2 před částí hlavního vstupu,
umístění nové evakuační zpevněné plochy o výměře 10,5 m2 a doplnění, osazení světelného nápisu
Sanatorium JIH na střechu objektu
- stavby SO 03 – Přemístění veřejného osvětlení na pozemku p.p.č.  612/14 ostatní plocha, jiná plocha v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v přemístění sítě veřejného osvětlení v předpokládané délce 27 bm vč. 1
ks lampy a
rozhodla

uzavřít se společnosti BETAMED.CZ Property s.r.o., IČ 03818942, se sídlem Pavlovova 2626/33, Zábřeh,
700 30 Ostrava, smlouvu o právu provést  stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
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5878/142  
43

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na
částech pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby telekomunikační optické sítě v rámci stavby pod názvem „Optické
připojení objektu PČR na ul. Dr. Martínka“, v předpokládané délce cca 925 bm pod povrchem částí pozemků
p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 462/8 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 468/1 ostatní
plocha, silnice, p.p.č. 468/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 468/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 468/6 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 469 ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 203/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 462/8 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 468/1 ostatní plocha, silnice, p.p.č.
468/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 468/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 468/6
ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 469 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění
telekomunikační optické sítě v předpokládané délce cca 925 bm v rámci stavby pod názvem „Optické
připojení objektu PČR na ul. Dr. Martínka“, ve prospěch společnosti OVANET a.s., IČ: 258 57 568, se sídlem
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, za úhradu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý
bm telekomunikační optické sítě

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, užívání a provozování telekomunikační optické sítě, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2019 uzavřít se společností OVANET a.s., IČ: 258
57 568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

5879/142  
44

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní kabelové přípojky NN v předpokládané délce cca 10 bm
včetně umístění přípojkové skříně v rámci stavby pod názvem „Ostrava, 475/2, SMO, NNk“, pod povrchem
části pozemku p.p.č. 403/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 403/1 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění podzemní kabelové přípojky NN v předpokládané délce cca 10 bm včetně
umístění přípojkové skříně v rámci stavby pod názvem „Ostrava, 475/2, SMO, NNk“, ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, za úhradu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemní kabelové přípojky NN
a za úhradu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění přípojkové skříně

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

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2019 uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění
přílohy tohoto materiálu

5880/142  
45

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 331/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 11,5 m² v k.ú.
Hrabůvka, ulice Mitušova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání vjezdu k objektu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

5881/142  
46

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o záměru pronajmout parkovací stání č. 02, 06 a 53 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01,
stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka
Formana, za účelem užívání parkovacích stání pro parkování osobních motorových vozidel, na dobu
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neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
2) o záměru pronajmout parkovací stání č. 09 a 10 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby
bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, za
účelem užívání parkovacích stání pro parkování osobních motorových vozidel, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
3) o záměru pronajmout parkovací stání č. 65/1 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby
bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka, za
účelem užívání parkovacího stání pro parkování motocyklu, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou a s výší nájemného 400 Kč včetně DPH měsíčně

5882/142  
47

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. 2431, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2. část pozemku p.č.st. 2956/1, zast. pl. o výměře 9,37 m2 (celková výměra 225 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1568/37632 příslušejícího k jednotce 21/602 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
3. část pozemku p.č.st. 2969/1, zast. pl. o výměře 9,66 m2 (celková výměra 238 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1594/39264 příslušejícího k jednotce 8/284 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova

5883/142  
48

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

5884/142  
49

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Dubina u Ostravy, Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části  pozemku p.č. 100/20 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Dubina u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem
uložení veřejné telekomunikační sítě, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ
04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, za celkovou úplatu 27.000,-  Kč + zákonná
sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění, provozování a udržování veřejné telekomunikační sítě, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 434-628/2017.
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

5885/142  
50

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, PODA a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části  pozemku p.p.č. 348/1 ostatní plocha, zeleň, v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 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 108.591,-  Kč +
zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění, provozování a udržování veřejné sítě elektronických komunikací, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 1468-695/2017
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

5886/142  
51

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 částem  pozemků p.č. 654/14 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
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654/18 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 654/19 ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem
uložení zemní kabelové přípojky NN a 1 ks pojistkové skříně, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 13.500,-
 Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění, udržování a provozování  zemní kabelové přípojky NN a 1 ks pojistkové skříně,  a to vše v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 3396-524/2016.
rozhodla

uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

5887/142  
52

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 části  pozemku p.p.č. 1017/6 ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení podzemní kabelové přípojky NNk, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, 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, udržování a provozování podzemní kabelové přípojky NNk, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 3411-615/2016.
rozhodla

uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

5888/142  
53

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s., (3)

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části  pozemku p.p.č. 1070 ostatní plocha, ostatní komunikace, v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih
za účelem uložení podzemní kabelové přípojky NNk, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 2.000,-  Kč +
zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění, udržování  a provozování podzemní kabelové přípojky NNK, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 3337-289/2016.
rozhodla

uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

5889/142  
54

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání a kultury;
volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok 2018 ze schváleného
rozpočtu roku 2018

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem poskytnutí účelových dotací pro rok 2018 ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih roku 2018 v oblasti:
- školství a vzdělávání a kultury
- volného času dětí a mládeže a prevence kriminality
- sportu dle specifického zaměření žadatelů
dle upravených příloh č. 1 a - 3 a materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že:
- příjemce doloží ve stanoveném termínu do 15. 12. 2017 správné vyúčtování dotace poskytnuté městským
obvodem Ostrava-Jih na rok 2017
- příjemce bude mít k 31. 12. 2017 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např.
pronájmy)
souhlasí

s návrhem poskytnutí účelových dotací pro rok 2018 ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih roku 2018 v oblasti:
- školství a vzdělávání a kultury
- volného času dětí a mládeže a prevence kriminality
- sportu dle specifického zaměření žadatelů
dle upravených příloh č. 1 b - 3 b materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že příjemce
bude mít k 31. 12. 2017 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. pronájmy)
souhlasí

s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
souhlasí
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s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih příjemci účelových
dotací za účelem propagace realizace podpořených projektů
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí účelových dotací pro rok 2018 ze
schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2018 v oblasti:
- školství a vzdělávání a kultury
- volného času dětí a mládeže a prevence kriminality
- sportu dle specifického zaměření žadatelů
dle upravených příloh č. 1 a - 3 a materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že:
- příjemce doloží ve stanoveném termínu do 15. 12. 2017 správné vyúčtování dotace poskytnutné
městským obvodem Ostrava-Jih na rok 2017
- příjemce bude mít k 31. 12. 2017 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např.
pronájmy)
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí účelových dotací pro rok 2018 ze
schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2018 v oblasti:
- školství a vzdělávání a kultury
- volného času dětí a mládeže a prevence kriminality
- sportu dle specifického zaměření žadatelů
dle upravených příloh č. 1 b - 3 b materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že příjemce
bude mít k 31. 12. 2017 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. pronájmy)
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace

5890/142  
55

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29,  příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 940 205,00, dle
důvodové zprávy

5891/142  
56

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím finančního daru do vlastnictví  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace ve výši Kč 5 000,00 od Českého volejbalového svazu dle důvodové zprávy

5892/142  
57

Žádost o finanční dar Kinematografu bratří Čadíků při akci Filmové léto 2018

Rada městského obvodu

souhlasí

s  poskytnutím  finančního daru v roce 2018 Kinematografu bratří Čadíků,s.r.o., Mokrá 98, 664 04 Mokrá
Horákov, IČO 255 25 620,  ve výši 30  tis. Kč na  zajištění promítání v měsíci červenci či srpnu  dle
důvodové zprávy
souhlasí

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

starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu darovací smlouvy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o  poskytnutí  finančního daru v roce 2018
Kinematografu bratří Čadíků,s.r.o., Mokrá 98, 664 04 Mokrá Horákov,  IČO 255 25 620,  ve výši 30  tis. Kč
na  zajištění promítání v měsíci červenci či srpnu  dle důvodové zprávy

5893/142  
58

Žádost o prominutí odvodu finančních prostředků z rozpočtu Kulturního zařízení Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím  odvodu finančních prostředků z rozpočtu Kulturního zařízení Ostrava-Jih z důvodu zamezení
tvrdosti zákona

5894/142  
59P

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách  a správě

Rada městského obvodu

bere na vědomí

změnu nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinnosti od
1.1.2018
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zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platových výměrů ředitelů
příspěvkových organizací základních a mateřských škol a Kulturního zařízení Ostrava-Jih

5895/142  
60P

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul.
Krylovova a Čujkovova", dílčí část č. 6 "Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56,
p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou"

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 60P týkající se uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0275
/2017/INV na zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Krylovova a Čujkovova", dílčí část č. 6
"Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou" se
zpracovatelem projektové dokumentace Ing. Pavlem Liptákem, Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava-
Radvanice, IČO: 01081608

5896/142  
61P

Dohoda o ukončení smluvního vztahu na zpracování projektové dokumentace na akci
"Parkoviště ul. B. Četyny parc. č. 121/1 a 245, k.ú. Dubina u Ostravy"

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 61P týkající se uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu,  kterou se ukončují
práce na zpracování projektové dokumentace dle smlouvy o dílo agendové č. S/0184/2017/INV ze dne
27.2.2017 na akci s názvem "Parkoviště ul. B. Četyny parc. č. 211/1 a 245, k. ú. Dubina u Ostravy" se
zhotovitelem Ing. Davidem Klimšou,  IČO 05279917 a úhradě ceny části provedeného díla ve výši 35
200,00 Kč. vč. DPH

5897/142  
62P

Odpis poukazu

Rada městského obvodu

schvaluje

odpis z účtu 042 110 Stavby 2009, Mitušova 6  - poukaz v celkové výši 110,00 Kč
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zajistit potřebné úkony související s odpisem uvedeného majetku z účtu 042 110
Termín: 18. 12. 2017

5898/142  
63P

"Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka"

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 63P týkající se uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/1178/2017/INV na
veřejnou zakázku "Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka"

5899/142  
64P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 133.17
Zpracování projektové dokumentace "Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních
prostor a oprava střechy Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh"

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 133.17 Zpracování projektové dokumentace "Zateplení
obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava střechy Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh" v
otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. 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)
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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 133.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 15. 03. 2018

5900/142  
65P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 134.17
Zpracování projektové dokumentace "Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních
prostor a oprava střechy Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh"

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 134.17 Zpracování projektové dokumentace "Zateplení
obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava střechy Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh" v
otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. 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 134.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 15. 03. 2018

5901/142  
66P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
100.17 Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy
bytových domů Fr. Formana 47, 49, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 100.17 "Zateplení obvodového pláště
domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana 47, 49, Ostrava-
Dubina" o vyloučení účastníka, a to:
- MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 27776506,
dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 100.17
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"Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů
Fr. Formana 47, 49, Ostrava-Dubina" a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky  s
vybraným dodavatelem BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, adresa pro
doručení AVION Shopping park Ostrava, Rudná 114, 700 30 Ostrava, IČO: 27800466, za nabídkovou cenu
Kč 10.129.518,00 bez DPH a s lhůtou realizace 120 kalendářních dnů od zahájení díla
- jako druhým v pořadí s účastníkem BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO:
26807947, za nabídkovou cenu Kč 11.151.844,00 bez DPH a s lhůtou realizace 130 kalendářních dnů od
zahájení díla
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 100.17 "Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace
střechy bytových domů Fr. Formana 47, 49, Ostrava-Dubina"
Termín: 15. 12. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 100.17 "Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace
střechy bytových domů Fr. Formana 47, 49, Ostrava-Dubina"
Termín: 19. 12. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce VZ 100.17 "Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů
sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana 47, 49, Ostrava-Dubina"
Termín: 21. 12. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 100.17 "Zateplení
obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana
47, 49, Ostrava-Dubina"
Termín: 31. 01. 2018

5902/142  
67P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 117.17
"Vybudování 3 minihřišť na ul. Františka Formana, Milana Fialy a Aviatiků" dle § 27 písm. b) v návaznosti na
ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B
části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v
předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Bc. Kateřina Gemrotová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru ODK

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Karel Malík, člen komise ekonomické a investiční
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarota obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 117.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 28. 03. 2018

5903/142  
68P

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

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

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

5904/142  
69P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 127.17 Park agility vč.
oplocení, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 127.17 "Park agility vč. oplocení, Ostrava-Dubina" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem:
- Radek Pasek, Oráčova 1327/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 74494163, za nabídkovou cenu Kč
252.000,00 bez DPH, tj. Kč 304.920,00 vč. DPH, a s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ 127.17 "Park agility vč. oplocení, Ostrava-Dubina"
Termín: 15. 12. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ 127.17 "Park agility vč. oplocení, Ostrava-Dubina"
Termín: 19. 12. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 127.17 "Park agility vč. oplocení, Ostrava-Dubina"
Termín: 21. 12. 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 127.17 "Park agility vč. oplocení, Ostrava-Dubina"
Termín: 15. 01. 2018

5905/142  
70P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
96.17 Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace

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 podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 96.17
"Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace" a o uzavření
smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky  s vybraným dodavatelem:
- STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, odštěpný závod Morava, Oblast Sever, Polanecká 827,
721 08 Ostrava – Svinov, IČO: 60838744, za nabídkovou cenu Kč 8.695.196,43 bez DPH a s lhůtou
realizace 90 kalendářních dnů od zahájení díla,
- jako druhým v pořadí s účastníkem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, pobočka Ostrava,
Sládkova 14, 702 00 Ostrava, IČO: 26177005, za nabídkovou cenu Kč 8.906.176,39 bez DPH a s lhůtou
realizace 91 kalendářních dnů od zahájení díla,
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 96.17 "Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a
komunikace"
Termín: 15. 12. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 96.17 "Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a
komunikace"
Termín: 19. 12. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce VZ 96.17 "Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO
03 Parkoviště a komunikace"
Termín: 21. 12. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 96.17 "Náměstí Ostrava-Jih,
veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace"
Termín: 31. 01. 2018

5906/142  
71P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - VZ
116.17 Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava – Výškovice

Rada městského obvodu
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rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 116.17 "Rekonstrukce
 objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava – Výškovice" ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
 dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Vítězslav Sliž, člen rady obvodu
5. Ing. Růžena Hanslíková, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
5. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 116.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 15. 03. 2018

5907/142  
72

Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce prostoru v objektu V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 28.11.2016 na výpůjčku prostoru v I.
nadzemním podlaží  pavilonu UV 11-A o výměře 575,53 m2 a I. nadzemního podlaží pavilonu K2Z-A o
výměře 116,25 m2 v budově č.p. 2948 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st.
4591 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, s
vypůjčitelem příspěvkovou organizací Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ: 66739331,
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava-Zábřeh, z důvodu rozšíření prostor o výměru 489,76 m2 ve II.
nadzemním podlaží pavilonu UV 11-A výše specifikovaného objektu, v rozsahu předloženého návrhu, dle
důvodové zprávy

5908/142  
73

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2018 a Hodnocení
procesu participativního rozpočtu za rok 2017, dle předloženého návrhu a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu
Ostrava-Jih pro rok 2018 a vzít na vědomí  Hodnocení procesu participativního rozpočtu za rok 2017, dle
předloženého návrhu
ukládá

Haně Tichánkové, místostarostce
předložit zastupitelstvu městského obvodu na jeho prosincovém zasedání ke schválení Zásady realizace
participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2018 a Hodnocení procesu participativního
rozpočtu za rok 2017, dle předloženého návrhu
Termín: 14. 12. 2017

5909/142  
74

Zásady pro použití prostředků sociálního fondu uvolněných členů Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

doporučuje
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zastupitelstvu městského obvodu vydat Zásady pro použití prostředků sociálního fondu uvolněných členů
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od 1. 1.
2018

5910/142  
75

Licenční smlouva č. 44/021/113/17 - POLAR 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

Licenční smlouvu č. 44/021/113/17 s POLAR televize Ostrava, s.r.o. (IČ: 25859838)
zmocňuje

Starostu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy

5911/142  
76

Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2018 statutárního města Ostrava

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem obecně závazné vyhlášky č. ../2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města
Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu.
konstatuje

že žádná venkovní společenská a kulturní akce roku 2018, konaná městským obvodem Ostrava-Jih,
nezasáhne do doby nočního klidu.

5912/142  
77

Smlouva o spolupráci se společností ENERGO SOLUTIONS s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít smlouvu se společností ENERGO SOLUTIONS s.r.o. se sídlem Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava -
Poruba, IČ: 29385725 o spolupráci při zkušebním provozu produktu s názvem Zero Waste City, který se
zaměřuje na zvýšení kvality služeb poskytovaných občanům. Smlouva se společností ENERGO SOLUTIONS
s.r.o. je součástí tohoto materiálu jako příloha číslo 1.

5913/142  
78P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 120.17
Dodávka licencí Microsoft 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ
120.17 Dodávka licencí Microsoft 2017 a o uzavření smlouvy na dodávku u této podlimitní veřejné zakázky
 s vybraným dodavatelem XEVOS Solutions s.r.o., sídlem Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava, IČO:
27831345, za nabídkovou cenu Kč 2.486.815,00 bez DPH a za podmínek uvedených v příloženém návrhu
smlouvy
ukládá

Ing. Radimu Navrátilovi,  vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit návrh smlouvy na dodávku s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky
VZ 120.17 "Dodávka licencí Microsoft 2017"
Termín: 15. 12. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy na dodávku u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 120.17 "Dodávka licencí Microsoft
2017"
Termín: 26. 01. 2018

5914/142  
79P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
109.17 Provádění oprav (instalatérských a topenářských, elektroinstalačních, zámečnických a
sklenářských prací) v BD ve vlastnictví SMO, MOb Ostrava-Jih

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 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" a o uzavření smlouvy o dílo u této
podlimitní veřejné zakázky:
- u 1. dílčí části - instalatérských a topenařských prací s vybraným dodavatelem TOKKRA Servis s.r.o.,
Václava Jiřikovského 150/5, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO: 29461022 (nabídka č. 3), za nabídkovou cenu Kč
138,00 bez DPH za 1 hod. práce, tj. Kč 158,70 vč. DPH za 1 hod. práce, dle přílohy č. 1 přiložené rámcové
smlouvy,
- u 2. dílčí části - elektroinstalačních prací s vybraným dodavatelem Martin Mokroš, Holasova 1129/6, 700
30 Ostrava – Hrabůvka, IČO: 73224448 (nabídka č. 5), za nabídkovou cenu Kč 134,00 bez DPH za 1 hod.
práce, tj. Kč 154,10 vč. DPH za 1 hod. práce, dle přílohy č. 1 přiložené rámcové smlouvy
- jako druhým v pořadí s účastníkem Igor Bičanovský, Rynek 108, 739 23, Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará
Ves, IČO: 12657409 (nabídka č. 2), za nabídkovou cenu Kč 195,00 bez DPH za 1 hod. práce, tj. Kč 224,25
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 vč. DPH za 1 hod. práce, dle přílohy č. 1 rámcové smlouvy předložené v nabídce, a
- u 3. dílčí části - zámečnických a sklenářských prací s vybraným dodavatelem Petr Lorenc, Mňukova
3022/24, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 73032158 (nabídka č. 4), za nabídkovou cenu Kč 134,00 bez DPH
za 1 hod. práce, tj. Kč 162,14 vč. DPH za 1 hod. práce, dle přílohy č. 1 přiložené rámcové smlouvy,
- jako druhým v pořadí s účastníkem TOKKRA Servis s.r.o., Václava Jiřikovského 150/5, 700 30 Ostrava-
Dubina, IČO: 29461022 (nabídka č. 3), za nabídkovou cenu Kč 138,00 bez DPH za 1 hod. práce, tj. Kč
158,70 vč. DPH za 1 hod. práce, dle přílohy č. 1 rámcové smlouvy předložené v nabídce
ukládá

Ing. Růženě Hanslíkové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části této
podlimitní veřejné zakázky 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"
Termín: 15. 12. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové smlouvy o dílo u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky k podpisu starostovi
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 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"
Termín: 31. 01. 2018

5915/142  
OR

Informace o usnesení komise pro bezpečnost a proti kriminalitě, pro sport a volný čas

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci Ing. Rykaly o usnesení komise pro bezpečnost a proti kriminalitě, pro sport a volný čas ze dne 22.
11. 2017

ukládá

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury a odboru dopravy a komunálních
služeb se tímto usnesením dále zabývat
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