STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 153. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 22. 2. 2018 10:00

(usn. č. 6201/153 - usn. č. 6283/153)

Bc. Martin Bednář

Ing. Hana Tichánková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 153. schůze Rady městského obvodu, ze dne 22. 2. 2018 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

6201/153 1.

Návrh rozpočtových opatření č. 6/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6202/153 2.

Návrh na změnu rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, zřízené statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6203/153 3.

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

6204/153 4.

Informace o likvidaci nevyzvednutých nálezů (Věra Válková, místostarostka)

6205/153 5.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka)

6206/153 6.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka)

6207/153 7.

Odejmutí hmotného movitého majetku z hospodaření organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková
organizace (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

6208/153 8.

Smlouva o zajištění údržby zeleně na dopravním ostrůvku (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

6209/153 9.

Stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro volební období 2018-2022 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

6210/153 10.

Výzva zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení odměn členů okrskových volebních komisí z
vlastního rozpočtu (Bc. Martin Bednář, starosta)

6211/153 11.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 14. zasedání konaného dne
08.06.2017, do 17. zasedání konaného dne 14.12.2017 (Bc. Martin Bednář, starosta)

6212/153 12.

Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat dne
08.03.2018 (Bc. Martin Bednář, starosta)

6213/153 13.

Odpis pohledávky za zemřelou - J. G. (Bc. Martin Bednář, starosta)

6214/153 14.

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (Bc. Martin Bednář, starosta)

6215/153 15.

Revokace usnesení č. 6010/146 ze dne 11.01.2018 (Bc. Martin Bednář, starosta)

6216/153 16.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů za rok 2017 (Bc. Martin Bednář, starosta)

6217/153 17.

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací základních škol a mateřských
škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6218/153 18.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů
27, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6219/153 19.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6220/153 20.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery
20, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6221/153 21.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova
16, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6222/153 22.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6223/153 23.

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6224/153 24.

Přijetí dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb pro projekt
„Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“ (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

6225/153 25.

Schválení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt
člen rady)

6226/153 26.

Schválení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt "Senioři bez hranic" ke spolufinancování z
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6227/153 27.

Souhlas s přijetím finančního daru pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou
organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

6228/153 28.

Změna odpisových plánů na rok 2018 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6229/153 29.

Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku (Markéta Langrová, člen rady)

6230/153 30.

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu) (Markéta Langrová, člen rady)

6231/153 31.

Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

6232/153 32.

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)

6233/153 33.

Revokace části usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4338/104 ze dne 16.03.2017 (Markéta
Langrová, člen rady)
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„Modernizace Kina Luna" (Ing. Adam Rykala,

6234/153 34.

Ukončení nájmu bytu dohodou (Markéta Langrová, člen rady)

6235/153 35.

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Volgogradská 2434/147,
zveřejnění záměru (Markéta Langrová, člen rady)

6236/153 36.

Ukončení smluv na dodávku energií do budovy na ul. Úlehlova 239/4, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

6237/153 37.

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

6238/153 38.

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

6239/153 39.

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

6240/153 40.

Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod zahradní chatkou, lokalita ,,Korýtko" v k.ú. Zábřeh
nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6241/153 41.

Návrh na výpověď smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6242/153 42.

Prodej pozemku, zřízení věcného břemene v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6243/153 43.

Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy - parkovací stání ul. A. Poledníka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6244/153 44.

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, lokalita "ul. Krakovská" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6245/153 45.

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

6246/153 46.

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

6247/153 47.

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6248/153 48.

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6249/153 49.

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

6250/153 50.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Markova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6251/153 51.

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

6252/153 52.

Záměr na prodej bytových jednotek a podílů na společných částech domu a pozemku, Klegova č.or. 21, k.
ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6253/153 53.

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

6254/153 54.

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

6255/153 55.

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

6256/153 56.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou (1) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6257/153 57.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou (2) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6258/153 58.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou (3) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6259/153 59.

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

6260/153 60.

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

6261/153 62P. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukce ul. Chrjukinova,
Ostrava-Zábřeh" (Bc. František Dehner, místostarosta)
6262/153 63P. Investiční záměr (Bc. František Dehner, místostarosta)
6263/153 64P. Investiční záměry (Bc. František Dehner, místostarosta)
6264/153 65P. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie na stavbu "Vybudování parkovacích stání na ul. 29. dubna" (Bc. František Dehner, místostarosta)
6265/153 66P. "Úprava technologie ÚT v předávací stanici na ul. V Zálomu 1, Ostrava - Zábřeh" (Bc. František Dehner,
místostarosta)
6266/153 67P. Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukce vnitřních prostor objektu na ul. Velflíkova 385/14,
Ostrava-Hrabůvka" (Bc. František Dehner, místostarosta)
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6267/153 68P. Námitka proti výsledku veřejné zakázky "Dodávka kancelářských potřeb pro Úřad městského obvodu
Ostrava-Jih v roce 2018" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6268/153 69P. 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)
6269/153 70P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - 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)
6270/153 71P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - 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)
6271/153 72P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 137.17 Zpracování
projektové dokumentace na "Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka" ORG
170015 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6272/153 73P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Koordinátor BOZP podle zákona č.
309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ VZ 03.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
6273/153 74P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Zpracování projektové
dokumentace „Oprava sociálních zařízení a oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, OstravaZábřeh“ VZ 11.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6274/153 75P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava střešní krytiny na objektu
MŠ Mozartova 9“ VZ 02.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6275/153 76P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 19.18 Změna vytápění
bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích předmětů
Abramovova 14 Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6276/153 77P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 20.18 Změna vytápění
bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích předmětů
Smirnovova 1 Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6277/153 78P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podl. VZ na služby) - VZ 12.18 Provádění revizí a kontrol
plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6278/153 79.

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6279/153 80.

Úprava zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace
(RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

6280/153 81.

Výpověď nájmu krizového bytu (Markéta Langrová, člen rady)

6281/153 82.

Návrh na odejmutí majetku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká ze svěření městského obvodu
Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6282/153 83.

Návrh na poskytnutí finančního příspěvku městskému obvodu Ostrava-Poruba (Bc. Martin Bednář, starosta)

6283/153 OR

Jmenování člena komise sociální (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

nepřijato

61P. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na "Vybudování parkovacích stání
na ul. Cholevova, p.p.č. 371/1 a 379/5, k.ú. Hrabůvka a p.p.č. 284, k. ú. Dubina u Ostravy" (Bc. František
Dehner, místostarosta)
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6201/153
1

Návrh rozpočtových opatření č. 6/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018
Rada městského obvodu
schvaluje
a) změnu závazných ukazatelů dle bodu 6) a 11) důvodové zprávy předloženého materiálu
b) rozpočtové opatření, kterým se
1)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 360 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 4, § 6320, pol. 5163 o 360 tis. Kč
2)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400127000000 o 41 tis. Kč
- zvýší běžné ORJ 8, § 3113, pol. 5137, ORG 0400127000000 o 41 tis. Kč
3)
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 250 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 0400013000000 o 250 tis. Kč
4)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 310 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 612x, ORG dle bodu 4) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 310 tis. Kč
5)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 10 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5137 o 10 tis. Kč
6)
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 120x13014 o 514 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 120x13014, ORG dle bodu 6) důvodové zprávy
předloženého materiálu o 514 tis. Kč
7)
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 1 000 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5171 o 1 000 tis. Kč
8)
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 200 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5169 o 200 tis. Kč
9)
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 218 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 221x, pol. 6121, ORG dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 218 tis. Kč
10)
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 113 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400002000000 o 113 tis. Kč
11)
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 42 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 42 tis. Kč
12)
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 370 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 370 tis. Kč
13)
- zvýší příjmy na pol. 8115 o 64 tis. Kč
- zvýší výdaje ORJ 1, § 3326, pol. 5171 o 64 tis. Kč

6202/153
2

Návrh na změnu rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, zřízené
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2018 pro Technické služby Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci zřízenou
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti
o částku 42 tis. Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu

6203/153
3

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
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o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové
zprávy
Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 17
K. H., trv. bytem Ostrava-Hrabůvka, Stadická,
6204/153
4

Informace o likvidaci nevyzvednutých nálezů
Rada městského obvodu
bere na vědomí
informace o likvidaci nevyzvednutých nálezů dle důvodové zprávy

6205/153
5

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
rozhodla
v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku spravovaného pod ORJ
9 v celkové výši 2 726 600,69 Kč:
1)
2)
3)
4)

6206/153
6

028
022
902
901

0000
0500
0300
0300

DDHM
DHM
oper. hm.
oper. nehm.

1 244 262,09 Kč
1 472 981,80 Kč
7 706,80 Kč
1 650,00 Kč

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
rozhodla
v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku spravovaného pod ORJ
2 v celkové výši: 216 758,98 Kč:
1) DDHM do
2) DDHM do

6207/153
7

40 000,00 Kč ORG 223
3 000,00 Kč

156 844,55 Kč
59 914,43 Kč

Odejmutí hmotného movitého majetku z hospodaření organizace Technické služby Ostrava-Jih,
příspěvková organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
odejmout hmotný movitý majetek - osobní automobil Škoda Octavia Ambition 1,4 TSI, registrační značky
1TE 3435, v pořizovací hodnotě 502 524 Kč z hospodaření organizace Technické služby Ostrava-Jih,
příspěvková organizace, IČ 66739331, dle předloženého materiálu

6208/153
8

Smlouva o zajištění údržby zeleně na dopravním ostrůvku
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy na zajištění údržby vnitřního prstence okružní křižovatky na ul. Horní x Dr. Martínka se
společností Ostravské komunikace, a.s., IČ 25396544, dle předloženého materiálu

6209/153
9

Stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro volební období
2018-2022
Rada městského obvodu
navrhuje
stanovit počet členů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro volební období 2018-2022 na 45
členů
ukládá
Martinu Bednářovi, starostovi
městského obvodu Ostrava-Jih předložit návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih pro volební období 2018-2022 Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 08. 03. 2018

6210/153
10

Výzva zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení odměn členů okrskových volebních
komisí z vlastního rozpočtu
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem odpovědi na Výzvu zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení odměn členů
okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu uvedené v Příloze č. 1 tohoto materiálu
ukládá
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starostovi městského obvodu Ostrava-Jih předložit návrh odpovědi Zastupitelstvu městského obvodu
Ostrava-Jih
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s návrhem odpovědi
6211/153
11

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 14. zasedání
konaného dne 08.06.2017, do 17. zasedání konaného dne 14.12.2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 14. zasedání, konaného dne
08.06.2017, do 17. zasedání, konaného dne 14.12.2017 s tím, že
a) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:
380/9
391/10
419/11
520/14
557/15
599/17

ze dne
ze dne
ze dne
ze dne
ze dne
ze dne

09.06.2016
01.09.2016
03.11.2016
08.06.2017
07.09.2017
14.12.2017

b) níže uvedená usnesení se ponechávají v evidenci:
12/1
405/10
487/13
546/15

ze dne 13.11.2014
ze dne 01.09.2016
ze dne 14.03.2017
ze dne 07.09.2017

doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu předloženou kontrolu plnění usnesení schválit
6212/153
12

Návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat
dne 08.03.2018
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem programu 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat dne
08.03.2018 od 13.00 hod., dle předloženého materiálu

6213/153
13

Odpis pohledávky za zemřelou - J. G.
Rada městského obvodu
rozhodla
odepsat pohledávku s příslušenstvím
po zemřelé J. G., zemř. 29.03.2017 v celkové výši 205 Kč vzniklou z titulu neuhrazeného dlužného
nájemného a záloh na služby za období 12/1998 spojené s užíváním bytu na ulici Letecká v OstravěHrabůvce
dle důvodové zprávy.

6214/153
14

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Rada městského obvodu
schvaluje
předložený návrh "Sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů"

6215/153
15

Revokace usnesení č. 6010/146 ze dne 11.01.2018
Rada městského obvodu
revokuje
usnesení č. 6010/146 ze dne 11.01.2018
nedoporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih uzavřít dohodu o splátkách s paní G. P., bytem V. Košaře, 700
30, Ostrava-Dubina, k úhradě dluhu ve výši 2 370 Kč s příslušenstvím, který vznikl z titulu užívání bytu v
domě na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy

6216/153
16

Výroční zpráva dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů za rok 2017
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Rada městského obvodu
schvaluje
Výroční zprávu o činnosti Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Ostrava-Jih v oblasti poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněním pozdějších předpisů
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zveřejnit Výroční zprávu za rok 2017 na webových stránkách Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 28. 02. 2018
Mgr. Radek Drong, vedoucí odboru správních činností
zveřejnit zprávu za rok 2017 na úřední desce Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 28. 02. 2018
6217/153
17

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací základních škol a
mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
vyhlašuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na vedoucí
pracovní místa ředitelů základních škol a mateřských škol uvedených v příloze č.1. Konkurzní řízení budou
realizována v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích

6218/153
18

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka,
Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě
159 510,45 Kč dle předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

6219/153
19

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace,
jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě 69 817,80
Kč dle předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

6220/153
20

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy OstravaHrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě
1 099 278,55 Kč dle předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

6221/153
21

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy OstravaHrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
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o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě
995 816,08 Kč dle předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace
6222/153
22

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, jejímž
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě 242 874,60 Kč dle
předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

6223/153
23

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření
Rada městského obvodu
rozhodla
o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkové organizaci v celkové hodnotě 1 099 757 Kč dle důvodové zprávy

6224/153
24

Přijetí dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb pro
projekt „Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, OstravaHrabůvka“
Rada městského obvodu
schvaluje
přijetí dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb pro projekt
„Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“ od
poskytovatele Ministerstva práce a sociálních věcí (Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, IČ: 00551023)
dle podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout přijmout dotaci z programu Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny sociálních služeb pro projekt „Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr.
Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“ od poskytovatele Ministerstva práce a sociálních věcí (Na Poříčním
právu 1, 128 01 Praha 2, IČ: 00551023) dle podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu

6225/153
25

Schválení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt

„Modernizace Kina Luna"

Rada městského obvodu
souhlasí
se zahájením přípravy a podáním žádosti o podporu pro projekt „Modernizace Kina Luna" ke
spolufinancování ze Státního fondu kinematografie
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat žádost o podporu pro projekt „Modernizace
Kina Luna" ke spolufinancování ze Státního fondu kinematografie
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit v případě úspěšnosti žádosti o podporu
předfinancování projektu „Modernizace Kina Luna" ve výši 3 601 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo
spolufinancování ve výši 1 803 tis. Kč z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
ukládá
Adamu Rykalovi, členu rady
předložit Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih materiál ve věci podání žádosti o podporu pro
projekt "Modernizace Kina Luna"
Termín: 07. 03. 2018

6226/153
26

Schválení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt "Senioři bez hranic" ke
spolufinancování z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Rada městského obvodu
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souhlasí
se zahájením přípravy a podáním žádosti o podporu pro projekt "Senioři bez hranic" ke spolufinancování z
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat žádost o podporu pro projekt "Senioři bez
hranic" ke spolufinancování z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit v případě úspěšnosti žádosti o podporu
předfinancování projektu "Senioři bez hranic" ve výši 600 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo
spolufinancování ve výši 90 tis. Kč z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
souhlasí
s návrhem Dohody o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů v
Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika – Polsko uvedené v příloze č. 1
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci na mikroprojektu
typu A realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko uvedenou v příloze č. 1
ukládá
Martinu Bednářovi, starostovi
předložit Radě města Ostravy materiál ve věci zahájení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt
"Senioři bez hranic"
Termín: 27. 02. 2018
Adamu Rykalovi, členu rady
předložit Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih materiál ve věci podání žádosti o podporu pro
projekt "Senioři bez hranic"
Termín: 08. 03. 2018
6227/153
27

Souhlas s přijetím finančního daru pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje souhlas
s přijetím věcného daru v hodnotě 10 626 Kč do vlastnictví Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická
64, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

6228/153
28

Změna odpisových plánů na rok 2018 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2018
- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace
- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace
- Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace
- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace
- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy
schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2018
- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, a to snížením
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 2 tis. Kč
- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci, a to zvýšením
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 5 tis. Kč
- Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy
majetku ve výši 23 tis. Kč
- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace, a to snížením
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 12 tis. Kč
- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, a to zvýšením plánovaných
nákladů na odpisy majetku ve výši 3 tis. Kč

6229/153
29

Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
rozhodla
o vyřazení neupotřebitelného movitého majetku spravovaného odborem bytového a ostatního hospodářství
v celkové hodnotě 220 308,91 Kč:
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 198 299,55 Kč
- majetek evidovaný v podrozvahové evidenci v hodnotě 22 009,36 Kč

6230/153
30

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu)
Rada městského obvodu
rozhodla
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o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu ze dne 21.01.2015 a skončení nájmu bytu ke dni 21.01.2018, dle
důvodové zprávy
Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 18
D. M., bytem Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
trvá
na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy
Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 18
D. M., bytem Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
rozhodla
podat žalobu u Okresního soudu v Ostravě vůči p. D. M., bytem Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, o vyklizení
bytu č. 18, o vel. 1+1, standard, nacházejícího se ve 2. nadz. podlaží bytového domu na ul. Čujkovova
1715/23 v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy
6231/153
31

Pronájem bytů výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o
nájmu bytu, dle upravené důvodové zprávy
Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 30
Ing. K. G., V. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les
Jana Škody 191/7, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 16
Z. D., Cholevova, Ostrava-Hrabůvka
Jana Škody 191/7, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 23
D. H., Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka a D. L., Dobrovského, Nový Jičín
Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 19
S. T., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 14
Ing. Š. E., Horymírova, Ostrava-Zábřeh a Bc. M. Š., Horymírova, Ostrava-Zábřeh
Tarnavova 3016/8, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 25
N. R., Mňukova, Ostrava-Zábřeh
Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 92
V. J., Mládeže, Ostrava-Hrabůvka
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
o pronájmu bytů výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu a o uzavření dohod o přistoupení k dluhu, dle důvodové zprávy
Václava Jiřikovského 171/35, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 9
P. M., Horní, Ostrava-Bělský Les
Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 5
P. R., Kašparova, Ostrava-Hrabůvka
Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 18
V. P., Fr. Hajdy, Ostrava-Hrabůvka, zastoupen opatrovníkem p. Z. A., B. Václavka, Ostrava-Bělský Les
Jubilejní 293/30, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 2
Ing. K. J., Karola Šmidkeho, Ostrava-Poruba
Zlepšovatelů 561/24, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1
K. V., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh a A. M., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh, 1+4, standard, č. b. 1
J. D., Výškovická, Ostrava-Výškovice a J. M., Chuchelná
Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 9
K. K., Alšova, Ostrava-Poruba
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
III.
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o pronájmu bytů výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Dr. Šavrdy 3026/13, Ostrava-Bělský Les, 0+1, standard, č. b. 10
L. S., Sámova, Ostrava-Hrabůvka
Plzeňská 2619/10, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 73
J. V., Jungmannova, Ostrava-Přívoz
rozhodla
IV.
o ukončení nájmů bytů dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
S. T., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, č. b. 49
Ing. Š. E., a Bc. Š. M., Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, č. b. 26
L. S., Fr. Formana 272/49, Ostrava-Dubina, č. b. 8
6232/153
32

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 uzavření smlouvy o nájmu bytu vyčleněného pro účely sociálního bydlení v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ na dobu určitou, s účinností od 15.03.2018 do 14.09.2018,
dle důvodové zprávy
V. Vlasákové 967/4, 1+2, standard, č. b. 7
L. D., Adamusova

6233/153
33

Revokace části usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4338/104 ze dne 16.03.2017
Rada městského obvodu
revokuje
část svého usnesení č. 4338/104 ze dne 16.03.2017 ve znění:
"souhlasí
1.)
s převodem odběrného místa na statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, se sídlem Horní
791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451 u společnosti ČEZ Prodej s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem
Duhová 425/1, 140 53 Praha 4 na dodávku elektřiny
2.)
s převodem odběrného místa na statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, se sídlem Horní
791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451 u společnosti ČEZ Prodej s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem
Duhová 425/1, 140 53 Praha 4 na dodávku plynu
do bytů vyčleněných pro účely sociálního bydlení
a rozhodla
1.)
a) o uzavření „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – zákazník podnikatel“ se
společností ČEZ Prodej s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4 s uzavřením
doporučené produktové řady
b) o uzavření "Žádosti - Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN" se společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV -Podmokly
c) o uzavření "Plné moci - Zákazník segmentu elektřina - podnikatel"
do bytů vyčleněných pro účely sociálního bydlení, a to po dobu, kdy byt nebude obsazen nájemcem
2.)
a) o uzavření „Smlouvy o sdružených dodávkách plynu – zákazník podnikatel“
b) o uzavření "Plné moci - Zákazník segmentu plyn - podnikatel"
se společností ČEZ Prodej s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4 s uzavřením
doporučené produktové řady
do bytů vyčleněných pro účely sociálního bydlení, a to po dobu, kdy byt nebude obsazen nájemcem
a zmocňuje
referenty oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor odboru bytového a ostatního hospodářství
1. referenta-energetika domovního a bytového fondu
2. referenta-energetika nebytových prostor
k podpisu smluv a plné moci
dle důvodové zprávy"
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6234/153
34

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
G. P., Jubilejní 491/63, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 1

6235/153
35

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Volgogradská
2434/147, zveřejnění záměru
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení č. p. 2434/147, který je součástí
pozemku p. č. st. 3075 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh,
podanou nájemcem paní MUDr. Katrin Macečkovou, bytem Ostrava-Výškovice
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 116,88 m² v objektu k bydlení č. p.
2434, který je součástí pozemku p. č. st. 3075 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská
2434/147, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s minimální výší nájemného 350 Kč/m²/rok,
bez určení účelu užívání, za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy
dle ust. § 27 a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve
znění pozdějších předpisů,nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o
hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o
hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou v rozporu s
běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým podtextem, dle důvodové zprávy

6236/153
36

Ukončení smluv na dodávku energií do budovy na ul. Úlehlova 239/4, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o ukončení ,,Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) č. 9-CEZDI01811381" na dodávku elektřiny do budovy Úlehlova 239/4, Ostrava-Hrabůvka, uzavřené mezi statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka a dodavatelem
elektřiny ČEZ Prodej, a.s., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ 27232433,
o ukončení ,,Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě NN č.
9-NN-5_01811392", uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní
791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka a provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 do budovy Úlehlova 239/4, Ostrava-Hrabůvka,
o ukončení ,,Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 439/17107" na odběr studené pitné
vody a odvádění odpadních vod do budovy Úlehlova 239/4, Ostrava-Hrabůvka, uzavřené mezi statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka a dodavatelem
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 45193673,
o ukončení odběrného místa ze ,,Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu" na dodávku
plynu do budovy Úlehlova 239/4, Ostrava-Hrabůvka, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka a dodavatelem zemního plynu
One Energy & One Mobile a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 01879880,
dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu, Bc. Martina Bednáře k podpisu žádostí o ukončení smluv

6237/153
37

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
Václava Jiřikovského 167/27, 1+3, standard, č. b. 6
A. K., Václava Jiřikovského, Ostrava-Dubina
II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.03.2018 na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Václava Jiřikovského 167/27, 1+3, standard, č. b. 6
M. K., Václava Jiřikovského, Ostrava-Dubina
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6238/153
38

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Jubilejní 332/3, 1+1, standard, č. b. 1
Ing. D. K., Jubilejní, Ostrava-Hrabůvka

6239/153
39

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s účinností ode dne 01.03.2018, dle důvodové zprávy
Klegova 1440/21, 1+1, standard, č. b. 13
V. M., Klegova, Ostrava-Hrabůvka
II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 16.03.2018, dle důvodové zprávy
Horymírova 2949/14, 0+2, standard, č. b. 26
P. G., Horymírova, Ostrava-Zábřeh

6240/153
40

Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod zahradní chatkou, lokalita ,,Korýtko" v
k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.č.st. 6019 zast. plocha a nádvoří o výměře
16m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ,,Korýtko" ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava-Jih, s paní I. B., bytem Jugoslávská, Ostrava - Zábřeh, za období od
14.06.2017 do 15.10.2017 na částku ve výši 11 Kč/m²/rok, tj. celkem 60 Kč, ve znění přílohy tohoto
materiálu

6241/153
41

Návrh na výpověď smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská
Rada městského obvodu
rozhodla
vypovědět Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/174/15/Dzi ze dne 01.06.2015, uzavřenou za účelem
provozování prodejního stánku na části pozemku parc. č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m²
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská, s vlastníkem prodejního stánku, kterým je pan Hai Hoang, IČ:
18076769, se sídlem Petroncova 1942/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu k podpisu výpovědi z nájmu ve znění přílohy tohoto materiálu

6242/153
42

Prodej pozemku, zřízení věcného břemene v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek parc. č. 317/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 78
m² v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví manželů L. a J. S., oba bytem Koncová, Ostrava-Výškovice,
PSČ 700 30, za kupní cenu ve výši 26.610 Kč, za podmínky, že kupující úhradí 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 nadzemního vedení veřejného osvětlení, spočívající v právu mít umístěné, provozovat a opravovat
nadzemní vedení veřejného osvětlení nad částí pozemku parc.č. 317/5 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1130-183/2017, 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

6243/153
43

Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy - parkovací stání ul. A. Poledníka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku parc. č. 101/11, ostatní plocha, zeleň, o výměře 16,5 m2 v k. ú. Dubina u
Ostravy, ulice A. Poledníka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání parkovacího stání s nájemným ve výši 45 Kč/m2/rok, a to na
dobu určitou 5 let, s tím, že po uplynutí této doby se změní doba pronájmu na neurčitou s tříměsíční
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výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu
6244/153
44

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, lokalita "ul. Krakovská"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 348/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 350 m², v k. ú. Hrabůvka, lokalita
"ul. Krakovská", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem užívání části pozemku jako zahrady panu J. Š., bytem Sámova, Ostrava-Hrabůvka, za cenu 11
Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 3 850 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

6245/153
45

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavby oplocení a vjezdu o výměře 14,5 m² v zeleni + 12 m² na stávajícím chodníku,
umísťované na části pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla
pronajmout části pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 484 m² v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, a to
a) za účelem užívání pozemku v oploceném areálu o výměře 431,5 m² a 38 m²
b) za účelem zřízení a užívání vjezdu o výměře 14,5 m²
dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou tohoto materiálu společnosti Taurid Ostrava s.r.o., IČ:
26808021, se sídlem Starobělská 3040/56, Zábřeh, 700 30 Ostrava, s ročním nájemným ve výši 70 Kč/m²,
tj. 33.880 Kč/rok, za podmínky úhrady za prokazatelné bezesmluvní užívání části pozemku p.p.č. 1079/2 o
výměře 431,5 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou od 01.01.2015 do doby uzavření nájemní smlouvy ve výši 70
Kč/m²/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

6246/153
46

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

6247/153
47

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavebního záměru „Stavební úpravy objektu bývalých jatek - přestavba na sportovní zázemí“
spočívajícím v úpravě zpevněných ploch (chodníků) u výše uvedeného objektu, umístěných na pozemku
p.p.č. 612/57, v k. ú. Zábřeh nad Odrou svěřeném městskému obvodu v rozsahu dle snímku, který je
přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Ostravská sportovní z.s., IČ: 69744092, se sídlem
Bukovanského 1342/11, PSČ 710 00, Slezská Ostrava, Ostrava je platný do 28.02.2020

6248/153
48

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavebního záměru „Přístavba zavěšené lodžie bytového domu“ spočívajícím v provedení dvou
řad zavěšených lodžií o výměře 1,65 m x 3,6 m, k bytovému domu č.p. 1645 na pozemku p.č.st. 1909
umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/4, v k. ú. Zábřeh nad Odrou svěřeném městskému obvodu v
rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků
Smirnovova 1645/15, IČ: 28561775, se sídlem Smirnovova 1645/15, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do
28.02.2020
zmocňuje
vedoucí odboru majetkového k podpisu souhlasu vlastníka pozemku s umístěním stavebního záměru včetně
situačního snímku se zákresem stavby

6249/153
49

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti, k. ú.
Dubina u Ostravy, ul. Kaminského
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby splaškové kanalizační přípojky v délce cca 4 bm v rámci stavby
pod názvem „Kanalizační přípojka pro rodinný dům k. ú. Nová Bělá a Dubina u Ostravy", na části pozemku
parc.č. 71/3 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
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se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 71/3 ostatní
plocha, jiná plocha v k. ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění splaškové kanalizační přípojky v délce cca 4 bm v
rámci stavby pod názvem „Kanalizační přípojka pro rodinný dům k. ú. Nová Bělá a Dubina u Ostravy“, ve
prospěch pozemku parc.č. 584 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 166 v k. ú.
Nová Bělá, který je ve vlastnictví manželů Ing. O. a Ing. V. H., oba bytem 700 30 Ostrava-Nová Bělá, za
úhradu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm splaškové kanalizační přípojky
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování splaškové kanalizační přípojky, a to vše v rozsahu
daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 28.02.2020 uzavřít s vlastníky stavby splaškové
kanalizační přípojky, manželi Ing. O. a Ing. V. H., oba bytem 700 30 Ostrava-Nová Bělá, Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu
6250/153
50

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Markova
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním zemního kabelového vedení NNk včetně 18 ks pojistkových skříní
(rozpojovacích) pod názvem stavby „Ostrava Marková, NNk“ v předpokládané délce cca 380 bm na částech
pozemků p.p.č. 17/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 17/13 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 42/1
ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 42/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 799/14 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 808/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1060/2 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 1060/3 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1060/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Markova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 17/12 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 17/13 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 42/1 ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 42/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 799/14 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 808/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1060/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1060/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 1060/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za
účelem umístění zemního kabelového vedení NNk včetně 18 ks pojistkových skříní (rozpojovacích) pod
názvem stavby „Ostrava Marková, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín
- Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i
započatý bm zemního kabelového vedení NNk a za úplatu 1.000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks
pojistkové skříně (rozpojovací)
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NNk včetně 18 ks
pojistkových skříní (rozpojovacích) v částech dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 28.02.2020 uzavřít s vlastníkem stavby - společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502,
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy tohoto
materiálu

6251/153
51

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby přeložky veřejné sítě elektronických komunikací pod názvem "SO
462 Přeložka kabelů Ovanet" v předpokládané délce 175 bm, v rámci plánovaného stavebního záměru
"Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4", v částech pozemků p.p.č. 688/4, ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 773/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 773/8, ostatní plocha, ostatní
komunikace, a p.p.č. 783/2, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 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. 688/4, ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 773/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 773/8, ostatní plocha, ostatní
komunikace, a p.p.č. 783/2, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem uložení veřejné sítě elektronických
komunikací s názvem "SO 462 Přeložka kabelů Ovanet" v celkové délce cca 175 bm v rámci plánovaného
stavebního záměru "Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4" ve prospěch
společnosti OVANET a.s., IČ: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, za úplatu 500
Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm přeložky veřejné sítě elektronických komunikací
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
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povinného trpět umístění, udržování a provozování přeložky veřejné sítě elektronických komunikací v
částech dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem.
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 29.02.2020, uzavřít s investorem, Moravskoslezským
krajem, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, a budoucím
oprávněným, společností OVANET a.s., IČ: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz,
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění tohoto materiálu
6252/153
52

Záměr na prodej bytových jednotek a podílů na společných částech domu a pozemku, Klegova
č.or. 21, k. ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat bytové jednotky, vymezené ve smyslu
zákona č. 72/1994 Sb., a k těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické podíly na společných částech
budovy č. p. 1440 a na pozemku p.č.st. 1182 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu Ostrava-Jih
č.bytu
1440/1
1440/2
1440/3
1440/4
1440/5
1440/6
1440/7
1440/8
1440/9
1440/10
1440/11
1440/12
1440/13
1440/14
1440/15
1440/16
1440/17
1440/18
1440/19
1440/20
1440/21
1440/22
1440/23
1440/24
1440/25
1440/26
1440/27
1440/28
1440/29
1440/30
1440/31
1440/32
1440/33
1440/34
1440/35
1440/36
1440/37
1440/38
1440/39
1440/40
1440/41
1440/42
1440/43
1440/44
1440/45
1440/46
1440/47

podíl na společných částech domu a pozemku
7260/235999
3766/235999
7282/235999
7221/235999
3632/235999
5076/235999
3756/235999
7312/235999
3648/235999
5022/235999
3726/235999
7286/235999
3742/235999
5038/235999
3672/235999
7248/235999
3678/235999
5156/235999
3806/235999
7251/235999
3681/235999
5068/235999
3718/235999
7336/235999
3766/235999
5068/235999
3718/235999
7275/235999
3704/235999
5068/235999
3718/235999
7340/235999
3770/235999
5071/235999
3718/235999
7251/235999
3678/235999
5160/235999
3806/235999
7251/235999
3678/235999
5035/235999
3681/235999
7215/235999
3771/235999
5120/235999
3756/235999

a to jednotlivě zájemcům, kteří na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí smlouvě nájemní
složili zálohu na kupní cenu bytové jednotky, případně zájemcům, na které byly postoupeny práva a
povinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí smlouvě nájemní kromě bytové jednotky č. 1440/5,
která bude prodána formou výběrového řízení
rozhodla
požádat Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu s prodejem bytových jednotek uvedených v
tomto usnesení
6253/153
53

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Utvenkova
Rada městského obvodu

17 z 28

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. 12 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou
6254/153
54

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
zrušuje
usnesení č. 6165/151 ze dne 08.02.2018 dle důvodové zprávy
rozhodla
1. o záměru pronajmout parkovací stání č. 15 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 parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
2. o záměru pronajmout parkovací stání č. 57 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 parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
3. o záměru pronajmout parkovací stání č. 38 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc. č. 121/8 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové za
účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
4. o záměru pronajmout parkovací stání č. 57 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc. č. 121/8 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové za
účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
5. o záměru pronajmout parkovací stání č. 53 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc. č. 121/9 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové za
účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
6. o záměru pronajmout parkovací stání č. 24 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č. 199 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka za
účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
7. o záměru pronajmout parkovací stání č. 33 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č. 199 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka za
účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
8. o záměru pronajmout parkovací stání č. 33 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 parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

6255/153
55

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. 939, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m² v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul.
Edisonova
2. pozemek p.č.st. 1990/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
ul. Kpt. Vajdy
3. pozemek p.č.st. 2565, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny
4. část pozemku p.č.st. 2957/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8,76 m² (celková výměra 225 m²),
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1469/37724 příslušejícího k jednotce 20/574 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
5. část pozemku p.č.st. 2957/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,66 m² (celková výměra 225 m²),
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1619/37724 příslušejícího k jednotce 20/595 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

6256/153
56

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou (1)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 783/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 783/4 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 783/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
783/6 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 783/17 ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 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 577.180 Kč + zákonná sazba DPH
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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.2621-842/2009, č.2641-584/2010, č.2678-838/2010, č.2883-602/2012,
č.3001-754/2013, č.3033-910/2013, č.3390-610/2017 a č.2909-709/2012
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
6257/153
57

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou (2)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 654/13 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
654/14 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/16 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/17 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 654/46 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/48 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/49 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, 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 406 130 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.3051-57/2014 a č.2959-2/2013
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

6258/153
58

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou (3)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 654/79 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň, vše
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 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, 70200 Ostrava, za celkovou úplatu 87.757 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.3232-547/2015 a č.3004-771/2013
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

6259/153
59

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Dubina u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemků p.č. 71/71 ostatní plocha, zeleň, p.č. 100/19
ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 100/20 ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Dubina u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava–Jih za účelem uložení
podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 37 000 Kč + zákonná sazba
DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, udržování a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 438-377/2016
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

6260/153
60

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemků p.č. 418 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.
442 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 887/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava–Jih
za účelem uložení nadzemní a podzemní elektrické přípojky NN a 3 ks podpěrných bodů, ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV-Podmokly, za celkovou úplatu 35 500 Kč + zákonná sazba DPH
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Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, udržování a provozování nadzemní a podzemní elektrické přípojky NN a 3 ks podpěrných bodů, a
to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1133-IV11892/2017
rozhodla
uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu
6261/153
62P

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukce ul.
Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě agendové č. S/1087/2017/INV na zpracování projektové dokumentace
na "Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh" se zpracovatelem projektové dokumentace Ing.
Romanem Fildánem, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 75379007 dle přiloženého návrhu o
změně ceny díla.
Konečná cena díla 263 444,00 Kč bez DPH (318 767,24 vč. DPH) se zvyšuje o částku 16 000,00 Kč bez
DPH (19 360 Kč vč. DPH) na celkovou částku 279 444,00 bez DPH (338 127,24 Kč vč. DPH)
ukládá
Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zabezpečit všechny úkony spojené s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/1087
/2017/INV
Termín: 15. 03. 2018

6262/153
63P

Investiční záměr
Rada městského obvodu
schvaluje
investiční záměr
- IZ č. 33/17 – Rekonstrukce chodníků na ul. Mjr. Nováka
dle důvodové zprávy
ukládá
Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zajistit zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky
Termín: 08. 03. 2018

6263/153
64P

Investiční záměry
Rada městského obvodu
schvaluje
investiční záměry:
-

IZ č. 32/17 – Participativní rozpočet 2017 - 3 beachvolejbalová hřiště, Ostrava-Hrabůvka,
IZ č. 35/17 – Rekonstrukce vnitřních prostor objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka

dle důvodové zprávy
ukládá
Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zajistit zpracování podkladů pro zadání jednotlivých veřejných zakázek
Termín: 08. 03. 2018
6264/153
65P

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie na stavbu "Vybudování parkovacích stání na ul. 29. dubna"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120063338 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, na stavbu
"Vybudování parkovacích stání na ul. 29. dubna", dle přiloženého návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o
realizaci přeložky
ukládá
Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
Termín: 31. 03. 2018

6265/153
66P

"Úprava technologie ÚT v předávací stanici na ul. V Zálomu 1, Ostrava - Zábřeh"
Rada městského obvodu
souhlasí
aby zástupce vedoucího odboru investičního uzavřel dohodu dle Smlouvy o dílo č. S/1260/2017/INV, čl. V.
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odst. 1 a) na veřejnou zakázku "Úprava technologie ÚT v předávací stanici na ul. V Zálomu 1, Ostrava Zábřeh" se zhotovitelem POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o., IČO: 28607155 o předání staveniště, kterou bude
stanoveno, že k předání staveniště dojde v době vhodných klimatických podmínek v termínu předání
staveniště maximálně do 5 měsíců od podpisu smlouvy
6266/153
67P

Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukce vnitřních prostor objektu na ul.
Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
o výjimce ze ZÁSAD pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Ostrava, městského obvodu
Ostrava-Jih a jím řízených příspěvkových organizací, a to z ustanovení dle části II. skupiny A čl. I. z důvodu
uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace s firmou BYVAST pro s.r.o., U Rourovny 697/16,
721 00 Ostrava-Svinov, IČO: 27848183, dle přiloženého návrhu
ukládá
Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zabezpečit všechny úkony spojené s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na
"Rekonstrukce vnitřních prostor objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 16. 03. 2018

6267/153
68P

Námitka proti výsledku veřejné zakázky "Dodávka kancelářských potřeb pro Úřad městského
obvodu Ostrava-Jih v roce 2018"
Rada městského obvodu
bere na vědomí
"Námitku proti výsledku veřejné zakázky" ze dne 31.01.2018 k veřejné zakázce malého rozsahu na
dodávky VZ 118.17 "Dodávka kancelářských potřeb pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018"
podanou stěžovatelem FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:
25910027 a rozhodnutí o jejich odmítnutí v plném rozsahu ze dne 02.02.2018

6268/153
69P

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 uvedeného dodavatele 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:
- Milan Valenčík, Emanuela Podgorného 149/20, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO: 43618464 (žádost o účast č.
33)
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 uvedeného dodavatele 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:
- SUBSTAV Invest s.r.o., Antonínov 636, 739 44 Brušperk, IČO: 27797554 (žádost o účast č. 32)
- Sanace a stavby APOLLO s.r.o., U Nádraží 1155/25, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 27778428 (žádost o
účast č. 34)

6269/153
70P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - 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
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 133.17 Zpracování
projektové dokumentace "Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava střechy
Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným
dodavatelem Ing. Jiří Hlučil, Dvorského 41/22b, 639 00 Brno - Štýřice, IČO: 75975416, za nabídkovou cenu
Kč 95.000 bez DPH, tj. 114.950 vč. DPH, s lhůtou realizace 75 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za
hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 300 bez DPH / hod., tj. Kč 363 vč. DPH / hod.
ukládá
Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 133.17 Zpracování projektové dokumentace "Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů
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sklepních prostor a oprava střechy Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 05. 03. 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 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"
Termín: 23. 03. 2018
6270/153
71P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - 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
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 134.17 Zpracování
projektové dokumentace "Zateplení obvodového pláště, půdy a stropů sklepních prostor a oprava střechy
Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným
dodavatelem Ing. Jiří Hlučil, Dvorského 41/22b, 639 00 Brno - Štýřice, IČO: 75975416, za nabídkovou cenu
Kč 95.000,00 bez DPH, tj. 114.950,00 vč. DPH, s lhůtou realizace 75 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 300,00 bez DPH / hod., tj. Kč 363,00 vč. DPH / hod.
ukládá
Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 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"
Termín: 05. 03. 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 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"
Termín: 23. 03. 2018

6271/153
72P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 137.17
Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73,
Ostrava-Hrabůvka" ORG 170015
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 137.17 Zpracování
projektové dokumentace na "Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava - Hrabůvka" ORG
170015 a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem ATRIS,
s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 28608909, za nabídkovou cenu Kč
294.000,00 bez DPH, tj. 355.740,00 vč. DPH, s lhůtou realizace 150 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 300,00 bez DPH / hod., tj. Kč 363,00 vč. DPH / hod.
ukládá
Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 137.17 Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73,
Ostrava - Hrabůvka" ORG 170015
Termín: 05. 03. 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 nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 137.17 Zpracování projektové
dokumentace na "Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava - Hrabůvka" ORG 170015
Termín: 23. 03. 2018

6272/153
73P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Koordinátor BOZP podle
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ VZ 03.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 03.18 „Koordinátor BOZP
podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ 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
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
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2. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, pověřená zastupováním ved. investičního odboru
2. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
3. Ing. Alena Nogová, pověřená zastupováním ved. investičního odboru
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 03.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření příkazní rámcové smlouvy
Termín: 04. 06. 2018
6273/153
74P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Zpracování projektové
dokumentace „Oprava sociálních zařízení a oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11,
Ostrava-Zábřeh“ VZ 11.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 11.18 „Zpracování
projektové dokumentace „Oprava sociálních zařízení a oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11,
Ostrava-Zábřeh“ 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
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3 .Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 11.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 03. 05. 2018

6274/153
75P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava střešní krytiny na
objektu MŠ Mozartova 9“ VZ 02.18
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce VZ 02.18 „Oprava střešní krytiny na objektu MŠ Mozartova 9“ a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným dodavatelem:
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem Varšavská 1572/95, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ:
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00031488, za nabídkovou cenu 784.802 Kč bez DPH, tj. 949.611 Kč vč. DPH a lhůtou realizace 49
kalendářních dnů od zahájení díla
a
jako druhým v pořadí s účastníkem:
- Boldi Stav s.r.o. se sídlem Vráclavská 118, 739 34 Šenov, IČ: 03771997, za nabídkovou cenu 838.432 Kč
bez DPH, tj. 964.197 Kč vč. DPH a lhůtou realizace 55 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 02.18 „Oprava střešní krytiny na objektu MŠ
Mozartova 9“
Termín: 08. 03. 2018
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 02.18 „Oprava střešní krytiny na objektu MŠ Mozartova 9“
Termín: 29. 03. 2018
6275/153
76P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 19.18 Změna
vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích
předmětů Abramovova 14 Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 19.18 "Změna
vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích předmětů
Abramovova 14 Ostrava-Zábřeh“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
2. Ing. Alena Nogová, pověřena zastupováním vedoucího odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, pověřena zastupováním vedoucího odboru investičního
3. Ing. Blanka Jaloviecová, pověřena zastupováním vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
3. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 19.18 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 26. 04. 2018

6276/153
77P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 20.18 Změna
vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích
předmětů Smirnovova 1 Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 20.18 "Změna
vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích předmětů
Smirnovova 1 Ostrava-Zábřeh“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
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náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
2. Ing. Alena Nogová, pověřena zastupováním vedoucího odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, pověřena zastupováním vedoucího odboru investičního
3. Ing. Blanka Jaloviecová, pověřena zastupováním vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
3. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 20.18 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 26. 04. 2018
6277/153
78P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podl. VZ na služby) - VZ 12.18 Provádění revizí a kontrol
plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 12.18 "Provádění revizí a
kontrol plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 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. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Blanka Jaloviecová, pověřena zastupováním vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
5. Ing. Blanka Jaloviecová, pověřena zastupováním vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 12.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 26. 04. 2018

6278/153
79

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 424 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400199000000 o 424 tis. Kč
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6279/153
80

Úprava zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková
organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
se změnou úplného znění zřizovací listiny a přílohy č. 2 ke zřizovací listině organizace Technické služby
Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ 66739331, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava,
městský obvod Ostrava-Jih, dle předloženého materiálu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu schválit úplné znění zřizovací listiny a přílohy č. 2 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ 66739331, s účinností od
1. 4. 2018, dle předloženého materiálu

6280/153
81

Výpověď nájmu krizového bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o podání výpovědi z nájmu krizového bytu č. 27 vyčleněného v rámi projektu „Koncepce bydlení a její
pilotní ověření ve městě Ostrava“ nacházejícího se v 7. nadzemním podlaží stavby - objekt k bydlení s č.p.
3016, adresní místo Tarnavova 8, která je součástí pozemku parcelní č. st. 4661 - zastavěná plocha a
nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou jeho nájemci panu L. Ch., dosud bytem Volgogradská,
Ostrava-Zábřeh, podle ust. § 2291 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

6281/153
82

Návrh na odejmutí majetku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká ze svěření městského obvodu
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
žádá
Radu města Ostravy o souhlasné stanovisko k odejmutí majetku svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, užívaného společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy,
s.r.o., IČ: 25385691, se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava (Vodní areál Ostrava-Jih a
Sportovní areál) dle důvodové zprávy

6282/153
83

Návrh na poskytnutí finančního příspěvku městskému obvodu Ostrava-Poruba
Rada městského obvodu
rozhodla
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150 000 Kč statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu
Ostrava-Poruba jako kompenzaci výdajů na konzultace, připomínky a vypracování návrhu nového znění
obecně závazné vyhlášky Statutu města Ostravy
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 150 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 11, § 6330, pol. 5347 o 150 tis. KČ

6283/153
OR

Jmenování člena komise sociální
Rada městského obvodu
jmenuje
p. Zdeňka Šikla členem komise sociální s účinností od 08.03.2018
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
61P

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na "Vybudování
parkovacích stání na ul. Cholevova, p.p.č. 371/1 a 379/5, k.ú. Hrabůvka a p.p.č. 284, k. ú.
Dubina u Ostravy"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě agendové č. S/0185/2017/INV na zpracování projektové dokumentace
na "Parkoviště ul. Cholevova, ul. Fr. Lýska" - dílčí část č. 1 "Vybudování parkovacích stání na ul. Cholevova,
p.p.č. 371/1 a 379/5, k. ú. Hrabůvka a p.p.č. 284, k.ú. Dubina u Ostravy" se zpracovatelem projektové
dokumentace Ing. Davidem Klimšou, Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice, IČO: 05279917 dle
přiloženého návrhu o změně ceny díla. Konečná cena díla 122 700 Kč (pozn. zhotovitel není plátcem DPH)
se zvyšuje o částku 10 000 Kč na celkovou částku 132 700 Kč
ukládá
Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zabezpečit všechny úkony spojené s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0185
/2017/INV
Termín: 16. 03. 2018
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