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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 151. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 8. 2. 2018 10:00

(usn. č. 6117/151 - usn. č. 6196/151)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 151. schůze Rady městského obvodu, ze dne 8. 2. 2018 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

6117/151 1.

Návrh rozpočtových opatření č. 4/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6118/151 2.

Návrh na změnu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6119/151 3.

Odškodnění újmy na zdraví paní Y. L. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6120/151 4.

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti sociální péče z rozpočtu statutárního města
Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2018 (Věra Válková, místostarostka)

6121/151 5.

Pronájem bytů v bytovém domě na ul. Odborářská 68 a 74 v Ostravě-Hrabůvce (Věra Válková,
místostarostka)

6122/151 6.

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (Věra Válková, místostarostka)

6123/151 7.

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (Věra Válková, místostarostka)

6124/151 8.

Návrh na slevu za sníženou kvalitu zápůjčky výpočetní techniky pro volbu prezidenta republiky 2018 (Věra
Válková, místostarostka)

6125/151 9.

Přehled nabytých movitých věcí pozůstalosti s majetkem nepatrné hodnoty a majetkem bez hodnoty (RNDr.
František Staněk, Ph.D. místostarosta)

6126/151 10.

Přehled o počtu uzavřených nájemních smluv k hrobovým místům na hřbitově v Ostravě-Zábřehu (RNDr.
František Staněk, Ph.D. místostarosta)

6127/151 11.

Žádost o spolufinancování oprav chodníků v Ostravě-Hrabůvce (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

6128/151 12.

Žádost o zpracování studie řešení podchodu a tramvajových zastávek Hotelový dům Hlubina, ul. Horní
(RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

6129/151 13.

Úhrada kreditu frankovacího stroje (Bc. Martin Bednář, starosta)

6130/151 14.

Určení místa pro konání slavnostních obřadů po ukončení rekonstrukce Obřadní síně Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin Bednář, starosta)

6131/151 15.

Odvolání a jmenování člena Poradního sboru statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih
(Markéta Langrová, člen rady)

6132/151 16.

Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

6133/151 17.

Pronájem bytů vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení, uzavření smluv o ubytování, podání výpovědi z
nájmu bytu, ukončení nájmů bytů dohodou (Markéta Langrová, člen rady)

6134/151 18.

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)

6135/151 19.

Ukončení nájmu garážového stání v objektu k bydlení na ul. Fr. Formana 274/53, zveřejnění záměru
(Markéta Langrová, člen rady)

6136/151 20.

Zveřejnění záměru k umístění antény a telekomunikačního zařízení na střechu bytového domu M. Fialy
248/1, Ostrava-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

6137/151 21.

Žádost nájemce bytu o udělení souhlasu pronajímatele bytu k ubytování cizince (Markéta Langrová, člen
rady)

6138/151 22.

Žádost o povolení drobných stavebních úprav v objektu Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

6139/151 23.

Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu
nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

6140/151 24.

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (po úmrtí nájemce
bytu) (Markéta Langrová, člen rady)

6141/151 25.

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

6142/151 26.

Žádost spolku 1. Judo club Baník Ostrava, z.s. o prominutí nájemného z užívaného prostoru z důvodu
provádění stavebních prací (Markéta Langrová, člen rady)

6143/151 27.

Zpětvzetí výpovědi z pronájmu prostor sloužících podnikání na ul. U Haldy 200/18, O.-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

6144/151 28.

Žádost o snížení nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v objektu Tlapákova 1296/11,
Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

6145/151 29.

Žádost pana Václava Horáka o ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Edisonova
82, O.-Hrabůvka dohodou, zveřejnění záměru na pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

6146/151 30.

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková
33, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6147/151 31.

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti prevence kriminality z rozpočtu statutárního
města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2018 (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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6148/151 32.

Zápis místa poskytování vzdělávání a školských služeb Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6149/151 33.

Změna hodnot movitého majetku předaného k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 3 ke zřizovací
listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

6150/151 34.

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

6151/151 35.

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6152/151 36.

Žádosti o poskytnutí transferů na prevenci kriminality městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2018 (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

6153/151 37.

Finanční dar pro Charitu Ostrava - Charitní středisko Gabriel za účelem realizace vítězného projektu
Společně tvoříme JIH!!! (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6154/151 38.

Inflace 2018 u určených nájmů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6155/151 39.

Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6156/151 40.

Převedení práv a závazků k části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6157/151 41.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Dubina u
Ostravy a k. ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6158/151 42.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6159/151 43.

Stanovisko k investičnímu záměru stavby na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nákladní (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6160/151 44.

Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6161/151 45.

Stanovisko k prodeji části svěřeného a části nesvěřeného pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6162/151 46.

Stanovisko ke směně nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská a Závodní (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6163/151 47.

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Utvenkova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6164/151 48.

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6165/151 49.

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

6166/151 50.

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

6167/151 51.

Záměr vypůjčit části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6168/151 52.

Zpětvzetí výpovědi z nájmu části pozemku, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Krakovská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6169/151 53.

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek v k. ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6170/151 54.

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

6171/151 55.

Odpis pohledávky - J. B. (Bc. Martin Bednář, starosta)

6172/151 56.

Vyhodnocení vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.-31.12.2017 (Bc. Martin Bednář,
starosta)

6173/151 57.

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k 31.12.2017 (Bc. Martin Bednář, starosta)

6174/151 58.

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" (Bc. Martin Bednář, starosta)

6175/151 59P. Investiční záměry (Bc. František Dehner, místostarosta)
6176/151 60P. Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka - dodatek č. 2 (Bc. František
Dehner, místostarosta)
6177/151 61P. Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh - Dodatek č.3 (Bc. František Dehner, místostarosta)
6178/151 62P. Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - pavilon TV, dodatek č. 2 (Bc. František Dehner,
místostarosta)
6179/151 63P. 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)
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6180/151 64P. Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS "Provádění
oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6181/151 65P. Varianty, vyloučení účastníků, výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na
služby) - VZ 129.17 Servis a opravy výtahů v bytových domech (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
6182/151 66P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení,
MŠ Rezkova 2994/14“ VZ 05.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6183/151 67P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava a nátěr plotu, MŠ
Výškovická 2609/120a“ VZ 06.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6184/151 68P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna nákladních výtahů
v MŠ Gurťjevova, MŠ Mitušova 4, MŠ P. Lumumby 14“ VZ 07.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
6185/151 69P. Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 136.17 Zpracování projektové
dokumentace na „Zateplení půdy Horní 29, Ostrava-Hrabůvka“ ORG 170010 (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6186/151 70.

Provedení oprav volného bytu č. 5 v bytovém domě na ulici Smirnovova 1638/1, Ostrava-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

6187/151 71.

Žádost o finanční dar společnosti DANTER - reklama a potisk, s.r.o. (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6188/151 72.

Odpis pohledávky s příslušenstvím za zemřelým - Tomáš Huk (Bc. Martin Bednář, starosta)

6189/151 73.

Ukončení smluv o nájmu pozemku a stanovisko k pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabůvka, lok. kruhový
objezd na ul. Horní x Dr. Martínka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6190/151 74.

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0823/2017/OBH VZ 22.17 se společností Techem, spol. s r. o.
(Markéta Langrová, člen rady)

6191/151 75.

Návrh rozpočtových opatření č. 5/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6192/151 76.

Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Markéta Langrová, člen rady)

6193/151 77P. "Rekonstrukce 3 volných bytů - č.1 Slezská 16, č.2 Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní 30a, Ostrava-Hrabůvka" Dodatek č.1 (Bc. František Dehner, místostarosta)
6194/151 78P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci stavby "Izolace proti zemní vlhkosti včetně opravy
vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka" (Markéta Langrová, člen rady)
6195/151 79.

Dohoda o narovnání závazkových vztahů s JUDr. Jarmilou Jařabáčovou, advokátkou (Bc. Martin Bednář,
starosta)

6196/151 80.

Určení člena konkursní komise MŠMT (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)
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6117/151
1

Návrh rozpočtových opatření č. 4/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018
Rada městského obvodu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih
schválit
a) změnu závazného ukazateledle bodu 2) důvodové zprávy předloženého materiálu
b) rozpočtové opatření, kterým se
1)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 50 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5213 o 50 tis. Kč
2)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 327 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG dle bodu 2) důvodové zprávy předloženého materiálu o
327 tis. Kč
3)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 265 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 10, § 4371, pol. 5221 o 265 tis. Kč
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
4)
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2229, UZ 120x13014 o 9 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5366, UZ 120x13014 o 9 tis. Kč
5)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 3 050 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3xxx, pol. 5xxx o 2 960 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 522x o 90 tis. Kč
6)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400061000000 o 17 ti. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400140000000 o 14 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400026000000 o 3 tis. Kč

6118/151
2

Návrh na změnu rozpočtu příspěvkových organizací
městským obvodem Ostrava-Jih

zřízených statutárním městem Ostrava,

Rada městského obvodu
schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2018 pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih :
1)
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 102 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého
materiálu
2)
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36a, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 45 tis. Kč dle bodu 2) důvodové zprávy předloženého
materiálu
3)
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emilie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 87 tis. Kč dle bodu 3) důvodové zprávy
předloženého materiálu
4)
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 93 tis. Kč dle bodu 4) důvodové zprávy předloženého
materiálu
6119/151
3

Odškodnění újmy na zdraví paní Y. L.
Rada městského obvodu
rozhodla
nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozené paní Y. L.
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6120/151
4

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti sociální péče z rozpočtu
statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2018
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih
pro rok 2018 v oblasti sociální péče dle přílohy materiálu
souhlasí
s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
souhlasí
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih příjemcem účelové
dotace za účelem propagace realizace podpořeného projektu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí účelové dotace pro rok 2018 v oblasti
sociální péče dle přílohy materiálu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace

6121/151
5

Pronájem bytů v bytovém domě na ul. Odborářská 68 a 74 v Ostravě-Hrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů v bytovém domě na ul. Odborářská 68 a 74 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle
důvodové zprávy
Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 31
N. J., bytem Ostrava-Stará Ves nad Ondřejnicí, Krmelínská
Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 29
W. V., trv. bytem Ostrava-Zábřeh, Bedrnova, fakt. bytem Ostrava-Zábřeh, Plzeňská

6122/151
6

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 63
O. T., bytem Horymírova, Ostrava-Zábřeh
II. o ukončení nájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v
Ostravě-Zábřehu v rámci sociální služby Podporovaného bydlení v bytech zvláštního určení při DPS dohodou
smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 40
O.T., bytem Horymírova, Ostrava-Zábřeh

6123/151
7

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 11
L. T., bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní

6124/151
8

Návrh na slevu za sníženou kvalitu zápůjčky výpočetní techniky pro volbu prezidenta republiky
2018
Rada městského obvodu
rozhodla
o uplatnění navrhované slevy za sníženou kvalitu zápůjčky výpočetní techniky pro volbu prezidenta republiky
2018 dle Přílohy č. 2

6125/151
9

Přehled nabytých movitých věcí pozůstalosti s majetkem nepatrné hodnoty a majetkem bez
hodnoty
Rada městského obvodu
bere na vědomí
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přehled nabytých movitých věcí v případech pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné
hodnoty, jehož souhrnná hodnota nepřesáhla částku 20 000 Kč, a to dle důvodové zprávy
6126/151
10

Přehled o počtu uzavřených nájemních smluv k hrobovým místům na hřbitově v OstravěZábřehu
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled o počtu uzavřených nájemních smluv k hrobovým místům na veřejném pohřebišti v OstravěZábřehu za období červenec - prosinec 2017 dle důvodové zprávy

6127/151
11

Žádost o spolufinancování oprav chodníků v Ostravě-Hrabůvce
Rada městského obvodu
žádá
radu statutárního města Ostravy o spolufinancování oprav chodníků ve vybraných lokalitách v OstravěHrabůvce, dle předloženého materiálu a jeho příloh

6128/151
12

Žádost o zpracování studie řešení podchodu a tramvajových zastávek Hotelový dům Hlubina, ul.
Horní
Rada městského obvodu
žádá
radu statutárního města Ostravy o zpracování urbanistické studie řešení rekonstrukce podchodu na ul. Horní
a navazujících tramvajových nástupišť na zastávce Hotelový dům Hlubina, dle předloženého materiálu

6129/151
13

Úhrada kreditu frankovacího stroje
Rada městského obvodu
rozhodla
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO: 47114983,
pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní služby spojené s odesíláním (frankováním)
poštovních zásilek ve výši 200.000,- Kč pro frankovací stroj PITNEY BOWES DM 300c, v.č. 7920442,
umístěný na podatelně Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

6130/151
14

Určení místa pro konání slavnostních obřadů po ukončení rekonstrukce Obřadní síně Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
určuje
v souladu s ust. § 11a odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Obřadní síň Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Ostrava-Hrabůvka, Horní 791/3,
jako místo pro konání slavnostních obřadů, a to od 01.03.2018
rozhodla
v souladu s ust. § 11a odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že
Komorní klub, Ostrava-Hrabůvka, Velflíkova 285/8,
nebude od 01.03.2018 místem určeným pro konání slavnostních obřadů

6131/151
15

Odvolání a jmenování člena Poradního sboru statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
odvolává
člena Poradního sboru statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martinu Cnotovou,
zařazenou s účinností od 01.02.2018 do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru sociální péče,
oddělení sociálně právní ochrany dětí
jmenuje
člena Poradního sboru statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Beátu Svobodovou,
DiS., sociálního pracovníka v oblasti bydlení, zařazeného do magistrátu, odboru sociálních věcí a
zdravotnictví, oddělení sociální práce a metodiky

6132/151
16

Podnájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
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podle ustanovení § 2275 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o
neudělení souhlasu k podnájmu bytu v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo Františka
Formana, obec Ostrava jeho nájemci panu D. M., bytem Františka Formana, Ostrava-Dubina, pro osobu
podnájemce paní K. G., bytem Svazácká, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy
6133/151
17

Pronájem bytů vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení, uzavření smluv o ubytování, podání
výpovědi z nájmu bytu, ukončení nájmů bytů dohodou
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o pronájmu bytů vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy
o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 22
K. M., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 20
Š. H., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
II.
o uzavření smluv o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
místnost
místnost
místnost
místnost

č.
č.
č.
č.

10
12
17
20

-

L. M., Horní, Ostrava-Hrabůvka
K. J., Fr. Formana, Ostrava-Dubina
R. D., Horní, Ostrava-Hrabůvka
S. Z., Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka

III.
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů
Š. J., Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les, č. b. 8
IV.
o ukončení nájmů bytů dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy
K. P., Dr. Šavrdy., Ostrava-Bělský Les,
V. J., Mládeže, Ostrava-Hrabůvka,
Ch. H., Kischova, Ostrava-Zábřeh,
D. M., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh,
6134/151
18

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, s účinností od 01.03.2018 do 31.08.2018, dle důvodové zprávy
Tarnavova 3015/6, 1+3, standard, č. b. 29
V. M., Hulvácká
Břenkova 2974/7, 1+3, standard, č. b. 44
H. D., Hulvácká
Břenkova 2974/7, 1+3, standard, č. b. 3
K. P., Plavecká
rozhodla
v případě odstoupení schváleného žadatele o pronájem sociálního bytu o dalších žadatelích (náhradních) v
pořadí dle důvodové zprávy

6135/151
19

Ukončení nájmu garážového stání v objektu k bydlení na ul. Fr. Formana 274/53, zveřejnění
záměru
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpověď z nájmu nebytového prostoru - garážového stání č. 9 v objektu k bydlení č. p. 274, který je
součástí pozemku p. č. 71/119 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina,
podanou nájemcem panem O. K., bytem N. Frýda 153/14, Ostrava-Dubina
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 9 v objektu k bydlení č. p. 274,
který je součástí pozemku p. č. 71/119 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 274/53,
Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, na
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dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účelem užívání garážování motorového vozidla a s
minimální výší měsíčního nájemného 815 Kč vč. DPH
6136/151
20

Zveřejnění záměru k umístění antény a telekomunikačního zařízení na střechu bytového domu
M. Fialy 248/1, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
dle § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejnit záměr k umístění 2 ks antén a
telekomunikačního zařízení na stávající stožár STA, umístěný na střeše bytového domu s č. pop. 248 na ul.
M. Fialy č. or. 1, Ostrava-Dubina, který je součástí pozemku parc. č. 110/34 v k.ú. Dubina u Ostravy, za
účelem poskytování služeb, a to radioreléovým přenosem dat, do okolních domů vzdálených do 1 kilometru,
na dobu určitou 5 let za výši úhrady 7 200 Kč/rok bez DPH. Odběr elektrické energie pro provoz zařízení
bude zajištěn nájemcem na základě instalovaného samostatného elektroměru, dle důvodové zprávy

6137/151
21

Žádost nájemce bytu o udělení souhlasu pronajímatele bytu k ubytování cizince
Rada městského obvodu
rozhodla
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, o udělení souhlasu pronajímatele k ubytování cizince v obecní bytové jednotce v
katastrálním území Hrabůvka, adresní místo Stadická, obec Ostrava, jeho nájemci panu R. T., pro cizince
(státní občanství Německo) pana L. P., bytem Čalounická, Ostrava-Šenov, a to na dobu neurčitou, dle
důvodové zprávy

6138/151
22

Žádost o povolení drobných stavebních úprav v objektu Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebních úprav v objektu Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh dle stavebně konstrukčního
řešení Ing. Z. P. a Ing. Š. D. z 07/2017, na náklady nájemce - Střední odborná škola umělecká a
gymnázium, s.r.o., IČ: 25378660, zastoupena jednatelem Mgr.Liborem Bednářem, dle důvodové zprávy
zmocňuje
jednatele Střední odborné školy umělecké a gymnázia, s.r.o., Hulvácká 384/1, Ostrava - Zábřeh, Mgr. Libora
Bednáře, k projednání stavebních úprav ve smyslu zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s příslušným odborem výstavby a
životního prostředí, dle důvodové zprávy

6139/151
23

Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění
podmínek přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, ke dni 28.02.2018, dle důvodové zprávy
Bohumíra Četyny 930/2, 1+1, standard, č. b. 56
I. Č., Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský Les

II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.03.2018 na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Bohumíra Četyny 930/2, 1+1, standard, č. b. 56
J. J., Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský Les
6140/151
24

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (po úmrtí
nájemce bytu)
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, a to s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu,
dle důvodové zprávy
Volgogradská 2376/92, 1+2, standard, č. b. 11
H. P., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh

6141/151
25

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
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o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Plzeňská 2619/8, 0+2, standard, č. b. 48
M. S., Plzeňská, Ostrava-Zábřeh
Volgogradská 2424/74, 1+2, standard, č. b. 6
L. Ř., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
6142/151
26

Žádost spolku 1. Judo club Baník Ostrava, z.s. o prominutí nájemného z užívaného prostoru z
důvodu provádění stavebních prací
Rada městského obvodu
rozhodla
o prominutí části nájemného z užívaného prostoru v objektu č. p. 1455, který je součástí pozemku p. č. st.
1303 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, nájemci spolku 1. Judo club
Baník Ostrava, z.s., IČO 27015891, se sídlem Jaroslava Misky 71/11, Ostrava-Dubina, a to z důvodu
prováděných stavebních prací v období od 12.05.2017 do 27.09.2017, v celkové výši 40.459 Kč, dle
důvodové zprávy

6143/151
27

Zpětvzetí výpovědi z pronájmu prostor sloužících podnikání na ul. U Haldy 200/18, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
revokuje
usnesení č. 5537/136 ze dne 24.10.2017 o výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, v budově č. p. 200,
stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 173, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Hrabůvka, adresní místo U Haldy 200/18, Ostrava-Hrabůvka, nájemci Sboru Církve bratrské v Ostravě Korean Church, IČO: 73634701, se sídlem U Haldy 200/18, Ostrava-Hrabůvka
rozhodla
o uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy č. 8/032/99/15 ze dne 29.07.2015, ve znění
pozdějších předpisů, doručené dne 10.11.2017 nájemci Sbor Církve bratrské v Ostravě - Korean Church,
IČO 73634701, se sídlem U Haldy 200/18, Ostrava-Hrabůvka, v rozsahu dle předloženého návrhu, dle
důvodové zprávy

6144/151
28

Žádost o snížení nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v objektu Tlapákova
1296/11, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
projednala
žádost Ing. Ivo Količe, jednatele společnosti PARIS STATEX s.r.o., se sídlem Bieblova 2951/7, Moravská
Ostrava, IČO 25357131, která je nájemcem prostor v budově č. p. 1296 stavba občanského vybavení, která
je součástí pozemku p. č. st. 1463 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Tlapákova
1296/11, Ostrava-Hrabůvka, pronajatých na základě nájemní smlouvy č. 2/b/032/129/99 uzavřené dne
17.05.1999, ve znění dodatků, s účelem užívání prostor jako restaurace, kulečníkové herny a poskytování
služeb kurzových sázek, s výší nájemného 1.415,74 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou
rozhodla
nevyhovět žádosti o snížení nájemného z pronajatých prostor sloužících podnikání v budově č. p. 1296
stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 1463 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Hrabůvka, adresní místo Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka, nájemci PARIS STATEX s.r.o., se sídlem
Bieblova 2951/7, Moravská Ostrava, IČO 25357131, dle důvodové zprávy

6145/151
29

Žádost pana Václava Horáka o ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul.
Edisonova 82, O.-Hrabůvka dohodou, zveřejnění záměru na pronájem
Rada městského obvodu
rozhodla
o ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 70,19 m² v objektu č. p. 792, který je součástí
pozemku p. č. st. 670 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka, s nájemcem
panem Václavem Horákem, IČO 73274470, se sídlem Pjanovova 1653/1, Ostrava-Zábřeh, dohodou ke dni
31.03.2018
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 70,19 m² v objektu č. p. 792,
který je součástí pozemku p. č. st. 670 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Edisonova 792/82, OstravaHrabůvka, za účelem provozování bufetu, bez určení minimální výše nájemného, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

6146/151
30

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice,
Šeříková 33, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
bere na vědomí
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vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace, které je v souladu s § 24 odst.2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
6147/151
31

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti prevence kriminality z rozpočtu
statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2018
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih
na rok 2018 v oblasti prevence kriminality dle přílohy materiálu
souhlasí
s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
souhlasí
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih příjemcem účelové
dotace za účelem propagace realizace podpořeného projektu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí účelové dotace pro rok 2018 v oblasti
prevence kriminality dle přílohy materiálu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace

6148/151
32

Zápis místa poskytování vzdělávání
a školských služeb Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
- se zapsáním adresy Horymírova 98, 700 30 Ostrava-Zábřeh do rejstříku škol a školských zařízení jako
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb v bodě Základní škola
- se zapsáním adresy Horymírova 98, 700 30 Ostrava-Zábřeh do rejstříku škol a školských zařízení jako
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb v bodě Školní družina

6149/151
33

Změna hodnot movitého majetku předaného k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 3
ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
hodnoty
movitého majetku předaného k hospodaření vyčíslené ke dni 31.12.2017 níže uvedeným
příspěvkovým organizacím ve školství a kultuře, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský
obvod Ostrava-Jih
souhlasí
se změnou přílohy č. 3 a jejího úplného znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a
kultuře, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih k níže uvedeným
příspěvkovým organizacím, k 31.12.2017:
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
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doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací
listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře výše uvedených příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy
6150/151
34

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka
Formana 45, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský
obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2018 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizace dle předložené důvodové zprávy
schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2018 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace,
a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši Kč 7 tis. dle předložené důvodové zprávy

6151/151
35

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním sídla nově vznikajícího spolku Březinka z.s., na adrese Březinova 1383/52, 730 00 OstravaZábřeh, dle důvodové zprávy

6152/151
36

Žádosti o poskytnutí transferů na prevenci kriminality městského obvodu Ostrava-Jih pro rok
2018
Rada městského obvodu
projednala
žádosti o poskytnutí transferů na projekty v rámci prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih
předkládané statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy dle předloženého materiálu
bere na vědomí
podání žádostí o poskytnutí transferů statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy dle
předloženého materiálu

6153/151
37

Finanční dar pro Charitu Ostrava - Charitní středisko Gabriel za účelem realizace vítězného
projektu Společně tvoříme JIH!!!
Rada městského obvodu
souhlasí
s poskytnutím finančního daru Charitě Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00, Ostrava-Vítkovice, IČ
44940998, ve výši 184.700 Kč na vybavení klubovny a PC učebny komunitního centra pro seniory v
Charitním středisku Gabriel dle důvodové zprávy
souhlasí
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih za účelem propagace obvodu Ostrava-Jih
souhlasí
s návrhem darovací smlouvy
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu smlouvy
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí finančního daru Charitě Ostrava,
Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice, 703 00, IČ 44940998, ve výši 184.700 Kč na vybavení klubovny a
PC učebny komunitního centra pro seniory v Charitním středisku Gabriel dle důvodové zprávy

6154/151
38

Inflace 2018 u určených nájmů
Rada městského obvodu
rozhodla
neuplatnit v roce 2018 inflaci u nájemních smluv na pronájem pozemků, kde výše nájemného nepřesáhne 8
000 Kč ročně bez DPH
zmocňuje
Mgr. Andreu Miškaříkovou, vedoucí odboru majetkového, k podpisu výměrů se stanovením nájemného pro
příslušný rok

6155/151
39

Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční
Rada městského obvodu
rozhodla
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a) pronajmout část pozemku p.p.č. 833/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m² v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Říční, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, panu Davidovi Zajončkovi, bytem U Hrůbků 1826/146, 700 30 Ostrava-Zábřeh, za účelem
užívání pozemku jako oplocené zahrady, s ročním nájemným ve výši 11 Kč/m², tj. 198 Kč/rok, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu
b) pronajmout část pozemku p.p.č. 833/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 181 m² v k .ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Říční, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu
Ostravy-Jih, panu Jiřímu Andrýskovi, bytem Říční 1302/10, 700 30 Ostrava-Zábřeh, za účelem užívání
pozemku jako oplocené zahrady, s ročním nájemným ve výši 11 Kč/m², tj. 1.991 Kč/rok, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu
6156/151
40

Převedení práv a závazků k části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova
Rada městského obvodu
bere na vědomí
převod práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 15.05.2007, uzavřené se
společností Porexi, s.r.o., IČ: 640 84 981, se sídlem Horymírova 416/75, Zábřeh, 700 30 Ostrava, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem užívání části pozemku p.p.č. 734/12 ostatní plocha, jiná
plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava-Jih, na nástupnickou společnost, neboť v důsledku rozdělení odštěpením
sloučením došlo k odštěpení části obchodního jmění rozdělované společnosti Porexi, s.r.o., IČ: 640 84 981, a
k přechodu této vyčleněné části jmění na nástupnickou společnost Porexi production, s.r.o., IČ: 013 86 573,
se sídlem Horymírova 416/75, Zábřeh, 700 30 Ostrava, tak, jak je uvedeno v projektu přeměny ze dne
07.06.2017, dle důvodové zprávy
rozhodla
uzavřít se společností Porexi production, s.r.o., IČ: 013 86 573, se sídlem Horymírova 416/75, Zábřeh, 700
30 Ostrava, Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

6157/151
41

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú.
Dubina u Ostravy a k. ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby telekomunikační optické sítě pod názvem "OMS PODA - Ostrava,
rozšíření sítě Dubina, Hrabůvka" v předpokládané délce 87 bm v částech pozemků parc. č. 71/3, ostatní
plocha, jiná plocha, parc. č. 71/112, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Dubina u Ostravy a dále v
částech pozemků p.p.č. 371/1, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 411/2, 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 částem pozemků parc. č. 71/3, ostatní
plocha, jiná plocha, parc. č. 71/112, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Dubina u Ostravy a dále k
částem pozemků p.p.č. 371/1, ostaní plocha, zeleň, p.p.č. 411/2, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem uložení
telekomunikační optické sítě v celkové délce cca 87 bm v rámci stavby "OMS PODA - Ostrava, rozšíření sítě
Dubina, Hrabůvka" ve prospěch společnosti PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, za úplatu 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 31.12.2020, uzavřít s vlastníkem stavby, společností
PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28.října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

6158/151
42

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV pod názvem stavby
"Ostrava - Stará Bělá, Delinčáková, NN" v předpokládané délce 60 bm v částech pozemků parc. č. 1095,
ostatní plocha, ostatní komunikace, a parc. č. 1107, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků parc. č. 1095, ostatní
plocha, ostatní komunikace, a parc. č. 1107, ostaní plocha, jiná plocha, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem uložení
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v celkové délce cca 60 bm v rámci stavby "Ostrava - Stará Bělá,
Delinčáková, NN" ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405
02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemního
kabelového vedení NN 0,4 kV
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Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV na částech
dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31. 12. 2020, uzavřít s vlastníkem stavby, společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín - Děčín IV-Podmokly, Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění tohoto materiálu
6159/151
43

Stanovisko k investičnímu záměru stavby na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nákladní
Rada městského obvodu
rozhodla
vydat předběžné souhlasné stanovisko k investičnímu záměru statutárního města Ostravy pod názvem
stavby „Městečko bezpečí“ umísťované z části na pozemcích p.p.č. 799/8 orná půda a p.p.č. 799/23 orná
půda v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Nákladní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, dle předložené studie

6160/151
44

Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku
1236/3 ostatní plocha, zeleň v rozsahu daném zákresem, který je přílohou materiálu, o max. o výměře 160
m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města
neprodat dotčenou část pozemku

6161/151
45

Stanovisko k prodeji části svěřeného a části nesvěřeného pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
U Studia
Rada městského obvodu
zrušuje
usnesení č. 5733/140 ze dne 23.11.2017
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat části pozemků v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to
a) část pozemku p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice o výměře 61 m², dle geometrického plánu č.
3435-P11/2017 nově označená jako p.p.č. 1095/54 ostatní plocha, silnice, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih
b) část pozemku p.p.č. 728/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m², dle geometrického plánu č.
3435-P11/2017 nově označená jako p.p.č. 725/42 ostatní plocha, jiná plocha, nesvěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih
společnosti LUCROS SICAV a.s., IČ 28507428, se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800 a
požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat části uvedených nemovitých věcí
a vyhradit si právo města prodat část pozemku p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice o výměře 61 m², dle
geometrického plánu č. 3435-P11/2017 nově označenou jako p.p.č. 1095/54 ostatní plocha, silnice v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih

6162/151
46

Stanovisko ke směně nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská a Závodní
Rada městského obvodu
rozhodla
vydat
a) souhlasné stanovisko ke směně případně darování pozemků
- p.p.č. 2999/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 20 m²
- p.p.č. 2999/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m²
a žádá o jejich svěření městskému obvodu Ostrava-Jih
b) nesouhlasné stanovisko ke směně případně darování pozemku p.p.č. 2999/1 - ostatní plocha, silnice o
výměře 74 m², dle důvodové zprávy
vše v k .ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Závodní, ve vlastnictví VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČ: 25911368, se sídlem
Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava za pozemek p.p.č. 116 zahrada o výměře 420 m² v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih

6163/151
47

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Utvenkova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m² v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita ul. Utvenkova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání č. 9 na dobu neurčitou s tříměsíční
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výpovědní dobou
6164/151
48

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 799/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře
3,57 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Klegova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání přístupu a vjezdu k objektu, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou

6165/151
49

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Hrabůvka a 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. 1882, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m² v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. U Nové
školy
2. pozemek p.č.st. 2110/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
ul. Kpt. Vajdy
3. část pozemku p.č.st. 2961/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,56 m² (celková výměra 228 m²),
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1619/38594 příslušejícího k jednotce 16/499 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
4. pozemek p.č.st. 2988, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny

6166/151
50

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Hrabůvka a 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. 1882, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m² v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Plavecká
2. pozemek p.č.st. 2110/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
ul. Kpt. Vajdy
3. část pozemku p.č.st. 2961/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,56 m² (celková výměra 228 m²),
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1619/38594 příslušejícího k jednotce 16/499 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
4. pozemek p.č.st. 2988, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny

6167/151
51

Záměr vypůjčit části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr vypůjčit části pozemků p.p.č. 654/67 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, p.p.č.
654/174 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 654/183 ostatní plocha, jiná plocha v rozsahu daném zákresem,
který je přílohou materiálu, o max. výměře 3.000 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Svazácká,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

6168/151
52

Zpětvzetí výpovědi z nájmu části pozemku, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Krakovská
Rada městského obvodu
souhlasí
se zrušením výpovědi z nájmu na pronájem části pozemku p.p.č. 348/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 12
m² v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krakovská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání č. 3, sjednaného
na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti Smlouvy o právu provést stavbu č. 7/014/148/11/Gál, uzavřené
dne 15.03.2011, ve znění uzavřených dodatků, podanou panem L. J., bytem Krakovská, Ostrava-Hrabůvka
dne 30.11.2017

6169/151
53

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek v k. ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
revokuje
usnesení č. 5112/126 ze dne 27.07.2017
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemku p.p.č. 243/8 ostatní plocha, zeleň, v k. ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem
uložení plynárenského zařízení, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ:27295567, se sídlem Klíšská
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940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za celkovou úplatu 1.920 Kč + zákonná sazba DPH
věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování plynárenského zařízení, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 1446-255/2016
rozhodla
uzavřít se společností GasNet, s.r.o., IČ:27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu
6170/151
54

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Hrabůvka, PODA a. s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 371/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 463/6
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 468/1 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 468/5 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 469 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 475/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č.
485/1 ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem uložení telekomunikačního vedení, ve prospěch společnosti PODA
a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu
177.913 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. 1229-854/2011 a č. 1244-572/2012
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

6171/151
55

Odpis pohledávky - J. B.
Rada městského obvodu
rozhodla
odepsat pohledávku
za p. J. B., ve výši 12 793 Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu na
ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu,
dle důvodové zprávy

6172/151
56

Vyhodnocení vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.-31.12.2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
informativní zprávu o vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.-31.12.2017

6173/151
57

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k 31.12.2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k datu 31.12.2017
schvaluje
plán práce jednotlivých komisí rady na I. pololetí 2018

6174/151
58

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Rada městského obvodu
rozhodla
nepřipojit se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a nevyvěsit
budově Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

6175/151
59P

dne 10.03.2018 tibetskou vlajku na

Investiční záměry
Rada městského obvodu
schvaluje
investiční záměry:
- IZ č. 27/17 – Modernizace jídelny a výdejny jídel na ulici Odborářská, Ostrava-Hrabůvka,
- IZ č. 28/17 – Participativní rozpočet 2017 – Nové schody pro postižené, Ostrava-Výškovice,
- IZ č. 29/17 – Participativní rozpočet 2017 – Hřiště v dolíku, Ostrava-Výškovice,
- IZ č. 30/17 – Participativní rozpočet 2017 – Od hřiště k hřišti, Ostrava-Výškovice,
- IZ č. 31/17 – Participativní rozpočet 2017 – Dětské sportovní hřiště, Ostrava-Zábřeh,
dle důvodové zprávy
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ukládá
Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zajistit zpracování podkladů pro zadání jednotlivých veřejných zakázek
Termín: 22. 02. 2018
6176/151
60P

Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka - dodatek č. 2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0126/2017/INV ze dne 09.02.2017 na veřejnou
zakázku "Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka" se zhotovitelem
SSK Stavby Ostrava s.r.o., se sídlem Na Jánské 725/52, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 034 67 562.
Dodatkem č. 2 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 10 870 Kč bez DPH na částku 1 602 818,93
Kč bez DPH, úpravou rozpočtu na tuto zakázku, z důvodu realizace dodatečných prací nutných k dokončení
této zakázky
ukládá
Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 k SoD agendové číslo S/0126
/2017/INV.
Termín: 22. 02. 2018

6177/151
61P

Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh - Dodatek č.3
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S/1021/2017/INV na veřejnou zakázku "Revitalizace MŠ
Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh" se zhotovitelem MIJO - STAV stavby s.r.o., IČO: 27833551, kterým
se snižuje konečná cena na tuto zakázku o částku 42.871,22 bez DPH, tj. 51.874,17 vč. DPH na částku 3.276
749,41 bez DPH, tj. 3.964.866,79 vč. DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z
důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace nových prací
ukládá
Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S/1021
/2017/INV na realizaci "Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh"
Termín: 13. 02. 2018

6178/151
62P

Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - pavilon TV, dodatek č. 2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/1190/2017/INV ze dne 08.11.2017 na veřejnou
zakázku "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem MH-STAVBY, s.r.o. se sídlem V
Poli 904/16, 700 30 Ostrava, IČO: 27776506.
Dodatkem č. 2 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 56 075,96 Kč bez DPH na 8 445 488,69 Kč
bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací
nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky
ukládá
Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkoly související s uzavřením dodatku č. 2 k SoD agendové číslo S/1190
/2017/INV.
Termín: 22. 02. 2018

6179/151
63P

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební
práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém "Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví
SMO, městského obvodu Ostrava - Jih"
Rada městského obvodu
bere na vědomí
na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí o účast po zavedení DNS a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o účast níže uvedených dodavatelů do zavedeného dynamického nákupního
systému na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 10.16 Dynamický nákupní systém "Provádění
oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih", a to:
- ARCTEAS STAVBY s.r.o., Kounicova 2929/5, 70200 Ostrava, IČO: 25834207 (žádost o účast č. 28)
- Josef Ševčík, K Lípě 1251/7, 72525 Ostrava-Polanka nad Odrou, IČO: 45154341 (žádost o účast č. 29)
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
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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:
- Josef Ševčík, K Lípě 1251/7, 72525 Ostrava-Polanka nad Odrou, IČO: 45154341 (žádost o účast č. 30)
- ARCTEAS STAVBY s.r.o., Kounicova 2929/5, 70200 Ostrava, IČO: 25834207 (žádost o účast č. 31)
6180/151
64P

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS
"Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih"
Rada městského obvodu
bere na vědomí
zprávu o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadávané v DNS VZ 10.16
Dynamický nákupní systém "Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava-Jih" dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
za IV. čtvrtletí roku 2017, a to:
- 257/2017 Oprava volného bytu č. 35, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh

6181/151
65P

Varianty, vyloučení účastníků, výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná
zakázka na služby) - VZ 129.17 Servis a opravy výtahů v bytových domech
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 služby VZ 129.17 "Servis a opravy výtahů v bytových
domech" o vyloučení účastníka, a to:
- Schindler CZ, a.s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 4, IČO: 27127010, dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v
předložené důvodové zprávě,
- KONE, a.s., Evropská 423/278, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO: 00176842, 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,
- EV - servis s. r. o., Klimkovická 58/30, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 60318457, dle § 48 odst. 5 písm. d)
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 u podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 129.17 "Servis a
opravy výtahů v bytových domech" a o uzavření smlouvy o dílo na dobu neurčitou u této podlimitní veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem:
- VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 29393728, za nabídkovou
cenu za úkony zahrnuté do paušální ceny Kč 3.730 bez DPH/měsíc, nabídkovou cenu za úkony nezahrnuté do
paušální ceny – opravy výtahu nahlášené v prac. dnech v pracovní době, a to od 7:00 do 15:00 hod. Kč 250
bez DPH/hod./prac., nabídkovou cenu za úkony nezahrnuté do paušální ceny – opravy výtahu, vyproštění
osob z výtahu, nahlášené v prac. dnech mimo pracovní dobu, a to od 15:01 do 06:59 hod. Kč 250 bez
DPH/hod./prac., nabídkovou cenu za úkony nezahrnuté do paušální ceny – opravy výtahu, vyproštění osob z
výtahu, nahlášené v soboty, neděle a svátky Kč 350 bez DPH/hod./prac. a nabídkovou cenu za úkony
prováděné zhotovitelem na základě akceptované objednávky objednatele Kč 250 bez DPH/hod./pracovníka
ukládá
Ing. Blance Jaloviecové, pov. zastup. ved. odboru BH
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 129.17 "Servis a opravy výtahů v bytových domech"
Termín: 16. 02. 2018
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 služby VZ 129.17 "Servis a opravy výtahů v
bytových domech"
Termín: 16. 03. 2018

6182/151
66P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava
sociálního zařízení, MŠ Rezkova 2994/14“ VZ 05.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 05.18 „Oprava
sociálního zařízení, MŠ Rezkova 2994/14“ ve smyslu § 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. Barbora Hrubá, Ph. D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

13.2.2018 11:07

19 z 24

about:blank

náhradníci členů:
1. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 05.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 20. 04. 2018
6183/151
67P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava a nátěr
plotu, MŠ Výškovická 2609/120a“ VZ 06.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 06.18 „Oprava a
nátěr plotu, MŠ Výškovická 2609/120a“ ve smyslu § 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. Barbora Hrubá, Ph. D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Jirsa, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 06.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 20. 04. 2018

6184/151
68P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna
nákladních výtahů v MŠ Gurťjevova, MŠ Mitušova 4, MŠ P. Lumumby 14“ VZ 07.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 07.18 „Výměna
nákladních výtahů v MŠ Gurťjevova, MŠ Mitušova 4, MŠ P. Lumumby 14“ ve smyslu § 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
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a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 07.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 20. 04. 2018
6185/151
69P

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 136.17 Zpracování
projektové dokumentace na „Zateplení půdy Horní 29, Ostrava-Hrabůvka“ ORG 170010
Rada městského obvodu
rozhodla
dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu a v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné
zakázce na služby VZ 136.17 Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení půdy Horní 29, OstravaHrabůvka“ ORG 170010 z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný
účastník zadávacího řízení
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením zadávacího řízení k této
nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 136.17 Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení půdy
Horní 29, Ostrava-Hrabůvka“ ORG 170010
Termín: 23. 02. 2018

6186/151
70

Provedení oprav volného bytu č. 5 v bytovém domě na ulici Smirnovova 1638/1, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
souhlasí
se stanovením termínu zahájení oprav volného bytu č. 5 v bytovém domě č. pop.1638 na ulici Smirnovova
1, který je součástí pozemku parc. č. st. 1931, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, po dokončení realizace investiční
akce "Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích
předmětů Smirnovova 1" a jejího protokolárního předání zadavateli, dle důvodové zprávy

6187/151
71

Žádost o finanční dar společnosti DANTER - reklama a potisk, s.r.o.
Rada městského obvodu
schvaluje
poskytnutí finančního daru společnosti DANTER - reklama a potisk, s.r.o. se sídlem Muglinovská 175/111,
712 00 Ostrava-Muglinov, IČ 65141784,
ve výši 15 tis. Kč na
konání akce "Regionální ozvěny
Mezinárodního festivalu FEBIOFESTU 2018" 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
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6188/151
72

Odpis pohledávky s příslušenstvím za zemřelým - T. H.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
po zemřelém T. H. v celkové výši 217 999,28 Kč (jistina ve výši 18 108 Kč, vyčíslené příslušenství ve výši
195 731,28 Kč, náklady řízení ve výši 4 160 Kč) vzniklé z titulu neuhrazeného dlužného nájmu a záloh na
služby spojeného s užíváním bytu na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím
po zemřelém T. H. v celkové výši 217 999,28 Kč (jistina ve výši 18 108 Kč, vyčíslené příslušenství ve výši
195 731,28 Kč, náklady řízení ve výši 4 160 Kč) vzniklé z titulu neuhrazeného dlužného nájmu a záloh na
služby spojeného s užíváním bytu na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu
dle důvodové zprávy

6189/151
73

Ukončení smluv o nájmu pozemku a stanovisko k pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabůvka, lok.
kruhový objezd na ul. Horní x Dr. Martínka
Rada městského obvodu
rozhodla
a) ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/240/05/Bie ze dne 04.05.2005, ve znění dodatků,
uzavřenou se společností PNS Grosso s.r.o., IČ 48592153, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická
1/2773, PSČ 19300, na základě které užívá část pozemku p.p.č. 475/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 5 m² v k.ú. Hrabůvka, lok. kruhový objezd na ul. Horní x Dr. Martínka, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dohodou ke dni 28.12.2017 a uzavřít dohodu o
ukončení nájmu nemovitosti ve znění přílohy tohoto materiálu
b) ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/199/06/Bie ze dne 29.03.2006, ve znění dodatků,
uzavřenou se společností PNS Grosso s.r.o., IČ 48592153, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická
1/2773, PSČ 19300, na základě které užívá část pozemku p.p.č. 475/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 1 m² v k.ú. Hrabůvka, lok. kruhový objezd na ul. Horní x Dr. Martínka, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dohodou ke dni 28.12.2017 a uzavřít dohodu o
ukončení nájmu nemovitosti ve znění přílohy tohoto materiálu
c) vydat souhlasné stanovisko k záměru města pronajmout část pozemku p.p.č. 371/91 ostatní plocha, zeleň
o výměře 5 m² v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování novinového stánku

6190/151
74

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0823/2017/OBH VZ 22.17 se společností Techem,
spol. s r. o.
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 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. 02 na
cenu nejvýše přípustnou 7.124.141 Kč bez DPH v rozsahu předloženého materiálu, dle důvodové zprávy
ukládá
Ing. Blance Jaloviecové, pov. zastup. ved. odboru BH
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 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: 28. 02. 2018

6191/151
75

Návrh rozpočtových opatření č. 5/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 550 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400185000000 o 1 550 tis. Kč
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2)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 403 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400183000000 o 101 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171, ORG 0400183000000 o 295,5 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5137, ORG 0400183000000 o 6,5 tis. Kč
6192/151
76

Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje
odboru bytového a ostatního hospodářství výjimku z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih v platném znění, z přílohy č. 3, čl. II., odst. 7.4 bod 13 týkající se finančního limitu pro
zabezpečení přípravy a realizace staveb investičního charakteru v hodnotě do 300 tis. Kč bez DPH u majetku
v rámci svěřené působnosti, vyjma domovního a bytového fondu a zvyšuje tento limit z částky do 300 tis. Kč
bez DPH na částku do 1 281 tis. Kč bez DPH pro zadání podlimitní veřejné zakázky a následnou realizaci díla
"Výroba a montáž označení provozoven Domu služeb, Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka", dle důvodové
zprávy
ukládá
Ing. Blance Jaloviecové, pov. zastup. ved. odboru BH
zabezpečit všechny potřebné úkony souvísející se zadáním podlimitní veřejné zakázky a následné realizace
díla "Výroba a montáž označení provozoven Domu služeb, Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 28. 02. 2018

6193/151
77P

"Rekonstrukce 3 volných bytů - č.1 Slezská 16, č.2 Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní 30a, OstravaHrabůvka" - Dodatek č.1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/1275/2017/INV na veřejnou zakázku "Rekonstrukce 3
volných bytů - č.1 Slezská 16, č.2 Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní 30a, Ostrava - Hrabůvka" se zhotovitelem
Dobré stavby s.r.o., IČO: 25828495, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 9.066 bez
DPH na částku 1.156.411 bez DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu
neprovádění některých prací a z důvodu realizace nových prací
ukládá
Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/1275
/2017/INV na realizaci "Rekonstrukce 3 volných bytů - č.1 Slezská 16, č.2 Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní 30a,
Ostrava - Hrabůvka"
Termín: 13. 02. 2018

6194/151
78P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci stavby "Izolace proti zemní vlhkosti
včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka"
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 realizaci stavebních prací "Izolace proti zemní vlhkosti včetně
opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o
dílo u této zakázky s vybraným zhotovitelem Hochbau, s.r.o., se sídlem Povětronní 1268/71, Stará Bělá, 724
00 Ostrava, IČ: 25857614, za nabídkovou cenu 835 224,49 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 40 kalendářních
dnů
ukládá
Ing. Blance Jaloviecové, pov. zastup. ved. odboru BH
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této zakázky malého rozsahu na stavební
práce "Izolace proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84,
Ostrava-Hrabůvka" a předat tuto smlouvu k podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 14. 02. 2018

6195/151
79

Dohoda o narovnání závazkových vztahů s JUDr. Jarmilou Jařabáčovou, advokátkou
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dohody o narovnání závazkových vztahů mezi JUDr. Jarmilou Jařabáčovou, IČ: 48755052, se
sídlem Puchmajerova 7/489, 702 00 Ostrava, advokátka zapsaná v seznamu advokátů České advokátní
komory pod ev. č. 02864, (dále jen „advokát“) a statutárním městem Ostrava,městským obvodem
Ostrava-Jih, IČ: 00845451, se sídlem Horní 791/3 , 700 30 Ostrava-Hrabůvka dle předloženého návrhu

6196/151
80

Určení člena konkursní komise MŠMT
Rada městského obvodu
určuje
členem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Výchovného ústavu Ostrava-
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Hrabůvka, se sídlem Slezská 23, Ostrava, IČ: 62348043 člena Rady městského obvodu Ostrava-Jih Ing.
Adama Rykalu
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