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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 156. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 15. 3. 2018 10:00

(usn. č. 6292/156 - usn. č. 6395/156)

Bc. Martin Bednář

Bc. František Dehner

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
VZ: Věra Válková, místostarostka

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

19.3.2018 11:04

2 z 33

about:blank

Přehled usnesení 156. schůze Rady městského obvodu, ze dne 15. 3. 2018 10:00
č. usn.

č. m. Název materiálu

6292/156 1.

Návrh rozpočtových opatření č. 10/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6293/156 2.

Návrh na uzavření Smlouvy o účtu vedeného u České spořitelny, a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6294/156 3.

Odškodnění újmy na zdraví paní B. H. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6295/156 4.

Podmínky České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku s
účinností od 01.05.2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6296/156 5.

Příspěvek na zkrášlení okolí bytových domů výsadbou okrasných rostlin (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

6297/156 6.

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

6298/156 7.

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Věra Válková, místostarostka)

6299/156 8.

Výpověď smlouvy o dílo č. 4/022/9/11 na poskytování úklidových služeb (Věra Válková, místostarostka)

6300/156 9.

Nabytí nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6301/156 10.

Návrh nabytí a následného svěření pozemku pod místní komunikací v k.ú. Hrabůvka, ul. U Letiště (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

6302/156 11.

Pronájem částí pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6303/156 12.

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

6304/156 13.

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6305/156 14.

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6306/156 15.

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy,
ul. Špillarova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6307/156 16.

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Strelkovova 5 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6308/156 17.

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Strelkovova 7 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6309/156 18.

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

6310/156 19.

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

6311/156 20.

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy - 1 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6312/156 21.

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy - 2 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6313/156 22.

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

6314/156 23.

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

6315/156 24.

Záměr výpůjčky části pozemku k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lužická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6316/156 25.

Zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty a záměr na pronájem, pozemek v k. ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6317/156 26.

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

6318/156 27.

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

6319/156 28.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6320/156 29.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6321/156 30.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6322/156 31.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře
6, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6323/156 32.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková
33, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6324/156 33.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova
52, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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6325/156 34.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6326/156 35.

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6327/156 36.

Návrh na vyřazení odcizeného majetku příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6328/156 37.

Oznámení volných dnů pro žáky základních škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6329/156 38.

Poskytnutí finanční podpory organizaci Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

6330/156 39.

Souhlas s přijetím věcného daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

6331/156 40.

Souhlas se zapojením do projektů Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6332/156 41.

Souhlas se zapojením do projektu Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

6333/156 42.

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

6334/156 43.

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A,
příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

6335/156 44.

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

6336/156 45.

Žádost o individuální účelovou dotaci na projekt "Dostavba tréninkového hřiště s umělým povrchem" (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

6337/156 46.

Úprava provozního řádu veřejně přístupného objektu SKATE-PARKU v Ostravě-Výškovicích (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

6338/156 47.

Návrh na uzavření dodatků ke smluvním vztahům k nebytovým prostorám (Markéta Langrová, člen rady)

6339/156 48.

Prominutí úroku z prodlení - A. S. (Markéta Langrová, člen rady)

6340/156 49.

Pronájem garážového stání č. 4 v bytovém domě na ul.Fr. Formana 281/34, O.-Dubina (Markéta Langrová,
člen rady)

6341/156 50.

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

6342/156 51.

Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

6343/156 52.

Provedení oprav volného bytu č. 6 v bytovém domě na ulici Abramovova 1590/14, Ostrava-Zábřeh
(Markéta Langrová, člen rady)

6344/156 53.

Ukončení nájmů bytů dohodou a uzavření smluv o ubytování (Markéta Langrová, člen rady)

6345/156 54.

Ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu na ul. Fr. Formana 251/13, O.-Dubina,
zveřejnění záměru na pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

6346/156 55.

Uzavření dohody o narovnání a smlouvy o výpůjčce prostoru na ul. Gurťjevova 459/11, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

6347/156 56.

Vyčlenění bytových jednotek v objektu na ul. Čujkovova 1718/29 v Ostravě-Zábřehu a změna jejich účelu
užívání (Markéta Langrová, člen rady)

6348/156 57.

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

6349/156 58.

Zmocnění k vyhotovování písemných prohlášení pronajímatele o přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

6350/156 59.

Zveřejnění záměru na prodloužení výpovědní doby v nájemní smlouvě na nebytový prostor na ul.
Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

6351/156 60.

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v objektu B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les (Markéta
Langrová, člen rady)

6352/156 61.

Žádost o splátkový kalendář - S. Š. (Markéta Langrová, člen rady)

6353/156 62.

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

6354/156 63.

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

6355/156 64.

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

6356/156 65.

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

6357/156 66.

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 126. schůze rady konané dne 27.07.2017
do 140. schůze rady konané dne 23.11.2017 (Bc. Martin Bednář, starosta)

6358/156 67.

Odpis po zemřelém - J. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)
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6359/156 68.

Splátkový kalendář - V. L. (Bc. Martin Bednář, starosta)

6360/156 69P.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Krylovova a
Čujkovova" dílčí část č. 4 "Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49-53, p.p.č. 654/46, k.ú. Zábřeh
nad Odrou" (Bc. František Dehner, místostarosta)

6361/156 70P.

Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - pavilon TV, dodatek č. 3 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

6362/156 71P.

Schválení návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro akci
„Vybudování parkovacích stání na ul. Proskovická, k. ú. Ostrava-Výškovice“ (Bc. František Dehner,
místostarosta)

6363/156 73P.

Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, dodatek č. 1
(Bc. František Dehner, místostarosta)

6364/156 75P.

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 28.18 Zpracování
projektové dokumentace na akci „Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, č. 677/72,
Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6365/156 76P.

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, užší řízení) - VZ 16.18 "Dynamický nákupní
systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a
jiných prací“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6366/156 77P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 123.17 Zpracování
projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní krytiny bytových domů ul.
Zlepšovatelů č. 34, 36, 38, 40 Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6367/156 78P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 124.17 Zpracování
projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní krytiny bytových domů ul.
Zlepšovatelů č. 42, 44, 46, 48 Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6368/156 79P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 125.17 Zpracování
projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní krytiny bytových domů ul.
Zlepšovatelů č. 50, 52, 54, 56 Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6369/156 80P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 126.17 Zpracování
projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní krytiny bytových domů ul.
Zlepšovatelů č. 58, 60, 62, 64 Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6370/156 81P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 138.17
Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2018 - 2021
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6371/156 82P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - "Dodávka licencí Microsoft Server
2016“ VZ 27.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6372/156 83P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - "Dodávka stolních počítačů 2018“
VZ 25.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6373/156 84P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - "Tonery originál 2018“ VZ 24.18
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6374/156 85P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 10.18 Likvidace nefunkčních
pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6375/156 86P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 9.18 Vývoz, vyčištění, návoz
čistého písku a urovnání písku do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do správy městského obvodu
Ostrava-Jih v roce 2018 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6376/156 87P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Zpracování projektové
dokumentace „Rozšíření EPS na ovládání dveří přístupu do kinosálu kina Luna, O.-Zábřeh“ VZ 18.18 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6377/156 88P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Rekonstrukce
vzduchotechniky v MŠ Šponarova 16, MŠ Klegova 4, MŠ I. Hermanna 23“ VZ 08.18 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6378/156 89P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 32.18 Izolace proti
zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka – II.
etapa (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6379/156 90P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava havarijního stavu podlah v
TV ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina" VZ 04.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6380/156 91P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení, MŠ
Rezkova 2994/14“ VZ 05.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6381/156 92P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava zahradních teras při MŠ B.
Dvorského 2, Ostrava Dubina“ VZ 01.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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6382/156 93P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna nákladních výtahů v MŠ
Gurťjevova, MŠ Mitušova 4, MŠ P. Lumumby 14“ VZ 07.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

6383/156 94.

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

6384/156 95.

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2/b/032/5/96 v objektu na ul. Horní 55, O.-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

6385/156 96.

Žádost o skončení nájmu sociálního bytu dohodou (Markéta Langrová, člen rady)

6386/156 97.

Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih - časové plnění usnesení č. 6282/153 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6387/156 98P.

Zrušení VZ (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 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6388/156 99.

Souhlas se stavebním záměrem, Smlouva ke stavebnímu záměru na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Patrice Lumumby (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6389/156 100.

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru v objektu na ul. Svornosti bez č. p., O.-Zábřeh
(Markéta Langrová, člen rady)

6390/156 101.

Změna způsobu úhrad služeb spojených s nájmem prostorů sloužících podnikání v objektu B. Četyny
978/19, O.- Bělský Les (Markéta Langrová, člen rady)

6391/156 102.

Podání dovolání ve věci INTOZA s.r.o., IČ 25873261, se sídlem Varšavská 1583/99, 709 00 OstravaHulváky (Bc. Martin Bednář, starosta)

6392/156 103P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava a nátěr plotu, MŠ
Výškovická 2609/120a“ VZ 06.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6393/156 104P. Vyloučení vybraného dodavatele, výzva dalšímu účastníku ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ
130.17 „Dodávka záložních zdrojů pro ICT zařízení 2017“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
6394/156 OR

Změny v komisích rady městského obvodu - 1 (Věra Válková, místostarostka)

6395/156 OR

Změny v komisích rady městského obvodu - 2 (Věra Válková, místostarostka)

staženo

72P.

Schválení Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení v rámci akce Parkoviště ul. Na Výspě,
Ostrava-Výškovice. (Bc. František Dehner, místostarosta)

staženo

74P.

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 15.18 „Zimní údržba
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2022
vč. čištění MK“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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6292/156
1

Návrh rozpočtových opatření č. 10/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 15 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5213 o 15 tis. Kč
2)
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3699, pol. 5169 o 207 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6171, pol. 51xx o 207 tis. Kč
3)
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 97 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121,ORG 0400079000000 o 97 tis. Kč
4)
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 300 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121,ORG 0400202000000 o 300 tis. Kč
5)
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 60 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121,ORG 0400201000000 o 60 tis. Kč
6)
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5901 o 6 413 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400200000000 o 6 413 tis. Kč

6293/156
2

Návrh na uzavření Smlouvy o účtu vedeného u České spořitelny, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 1651132319/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s., Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu k podpisu Smlouvy o účtu

6294/156
3

Odškodnění újmy na zdraví paní B. H.
Rada městského obvodu
rozhodla
nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozené paní B. H.

6295/156
4

Podmínky České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního
styku s účinností od 01.05.2018
Rada městského obvodu
bere na vědomí
a) nové Podmínky České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku a
Část I Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky platných od 1. května 2018, ve znění
příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
b) Informace o zpracování osobních údajů, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu
schvaluje
návrh změny stávajících Podmínek České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění
platebního styku a Části I Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky v souladu s
ustanovením § 152 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, které jsou součástí Smlouvy o běžném účtu
č. 94-3112761/0710 pro městský obvod Ostrava-Jih uzavřené mezi Českou národní bankou a statutárním
městem Ostrava dne 18.03.2013, s účinností od 1. května 2018

6296/156
5

Příspěvek na zkrášlení okolí bytových domů výsadbou okrasných rostlin
Rada městského obvodu
schvaluje
"Pravidla pro poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin", dle přílohy předloženého materiálu
svěřuje
pravomoc k uzavírání darovacích smluv dle "Pravidel pro poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin"
vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb Mgr. Danielu Jeřábkovi
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zmocňuje
vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb Mgr. Daniela Jeřábka k podpisu darovacích smluv dle
"Pravidel pro poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin"
6297/156
6

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové
zprávy
Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 25
J. J., trv. bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní, fakt. bytem Ostrava-Hrabůvka, Adamusova

6298/156
7

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 1+0, standard, č.b. 24
J. P., trvale bytem Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

6299/156
8

Výpověď smlouvy o dílo č. 4/022/9/11 na poskytování úklidových služeb
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpověď smlouvy o dílo č. 4/022/9/11 na poskytování úklidových služeb v prostorách Domu s pečovatelskou
službou na ulici Horymírova 121, 123 a 125 v Ostravě-Zábřehu a v nich vymezených prostorách, prováděné
Miladou Denkovou, se sídlem Výškovická 122, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 15501582 ke dni 31.05.2018 dle
důvodové zprávy

6300/156
9

Nabytí nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
žádá
Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu k nabytí nemovité věci, a to stavby bez č.p./č.e.,
obchod, ve vlastnictví Bc. L. N. a Š. M., obě bytem 747 14 Ludgeřovice, stojící na pozemku p. č. st. 6485,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 54 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih

6301/156
10

Návrh nabytí a následného svěření pozemku pod místní komunikací v k.ú. Hrabůvka, ul. U
Letiště
Rada městského obvodu
souhlasí
s nabytím nemovité věci pod stavbou místní komunikace III. třídy - pozemku p.p.č. 930 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 1 202 m² v k.ú. Hrabůvka, ul. U Letiště, ve vlastnictví M. K., bytem 724 00
Ostrava-Stará Bělá
žádá
Zastupitelstvo města Ostravy o nabytí výše uvedené nemovité věci – pozemku pod stavbou místní
komunikace III. třídy v k.ú. Hrabůvka do vlastnictví statutárního města Ostravy a svěření tohoto pozemku
do správy městského obvodu Ostrava-Jih

6302/156
11

Pronájem částí pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih, pod garážemi v cizím vlastnictví, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45
Kč/m²/rok, níže uvedeným nájemcům:
1) část pozemku p.č.st. 2961/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,98 m² (celková výměra 228 m²),
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38594 příslušejícího k jednotce 16/497 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, J. H., bytem Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
2) část pozemku p.č.st. 2981/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,58 m² (celková výměra 246 m²),
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/39280 příslušejícího k jednotce 1/43 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, J. F., bytem Staňkova, Ostrava-Výškovice
a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh tohoto materiálu
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6303/156
12

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 331/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 11,5 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice
Mitušova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti
Porexi production, s.r.o., IČ: 013 86 573, se sídlem Horymírova 416/75, Zábřeh, 700 30 Ostrava, za účelem
užívání vjezdu k objektu, s výší nájemného 190 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 2 185 Kč, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

6304/156
13

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava
Rada městského obvodu
souhlasí
s předáním majetku - veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce: "Spojovací chodník ul.
Závodní a Provaznická - SO 401 Veřejné osvětlení", k. ú. Hrabůvka v hodnotě 90 414,49 Kč
zmocňuje
vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu

6305/156
14

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene
Odrou, ul. Výškovická

na pozemek v k. ú. Zábřeh nad

Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavebního záměru „Ostrava 736/3 SMO, NNk“ spočívajícím v provedení zemního kabelového
vedení NNk včetně 1 ks pojistkové skříně v předpokládané délce 2 bm pod povrchem pozemku p.p.č.
100/10, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který
je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 je platný do 31.03.2020
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 100/10 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního kabelového vedení NNk
včetně 1 ks pojistkové skříně pod názvem stavby „Ostrava 736/3 SMO, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 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
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 1 ks pojistkové
skříně v části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.03.2020 uzavřít s vlastníkem stavby - společností
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy tohoto
materiálu
6306/156
15

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na části pozemku v k. ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Špillarova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavebního záměru stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně
pod názvem stavby "Ostrava – Výškovice 811/5, Jančová, NN" v předpokládané délce cca 32 bm v části
pozemku parc. č. 887/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Výškovice u Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, pro stavebníka společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly,
souhlas je platný do 31.01.2020
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc. č. 887/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem uložení podzemní kabelové přípojky NN
0,4 kV včetně rozpojovací skříně v celkové délce cca 32 bm v rámci stavby "Ostrava - Výškovice 811/5,
Jančová, NN" ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín - Děčín IV-Podmokly, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemní
kabelové přípojky NN 0,4 kV a za úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks rozpojovací skříně
v části dotčeného pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně
rozpojovací skříně v části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.01.2020, uzavřít s vlastníkem stavby, společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín - Děčín IV-Podmokly, Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

19.3.2018 11:04

9 z 33

about:blank

6307/156
16

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Strelkovova 5
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavebního záměru „Přístavba lodžií bytového domu ul. Strelkovova 1817/5, Ostrava-Zábřeh,
p.č.st. 2130, k. ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v provedení dvou řad zavěšených lodžií o výměře 1,555
m x 3,74 m k bytovému domu č.p. 1817 na pozemku p.č.st. 2130 umísťovaných nad částí pozemku p.p.č.
654/49, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který
je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků Strelkovova 1817/5, IČ:
27859517, se sídlem Strelkovova 1817/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do 31.03.2020

6308/156
17

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Strelkovova 7
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavebního záměru „Přístavba lodžií bytového domu ul. Strelkovova 1818/7, Ostrava-Zábřeh,
p.č.st. 2129, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v provedení dvou řad zavěšených lodžií o výměře 1,555 m
x 3,74 m k bytovému domu č.p. 1818 na pozemku p.č.st. 2129 umísťovaných nad částí pozemku p.p.č.
654/49, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který
je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků Strelkovova 1818/7, IČ:
27838897, se sídlem Ostrava – Zábřeh, Strelkovova 1818/7, PSČ 700 30 je platný do 31.03.2020

6309/156
18

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m² v k. ú.
Hrabůvka, ulice Horní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání stavby parkovacího stání

6310/156
19

Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Krokova, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
zrušuje
své usnesení č. 5873/142 ze dne 07.12.2017
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/10 - zahrada o výměře 90 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
za účelem užívání zahrádky č. 14 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši
11 Kč/m²/rok

6311/156
20

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy - 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout:
1. parkovací stání č. 18 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
2. parkovací stání č. 38 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc. č. 162 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny, 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. parkovací stání č. 24 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

6312/156
21

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy - 2
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout:
1) parkovací stání č. 01, 04, 10, 14, 17, 20, 27, 32, 34, 35, 37, 42, 44, 47, 48, 49, 56, 58, 59, 60 a 62 v
podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č.
110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, za účelem užívání parkovacích stání pro parkování
osobních motorových vozidel, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690
Kč včetně DPH měsíčně
2) parkovací stání č. 01, 19/1, 20 a 41/2 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 parkovacích stání pro parkování osobních motorových vozidel, na dobu neurčitou, s jednoměsíční
výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
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3) parkovací stání č. 19/2, 20, 41/1 a 41/2 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, za
účelem užívání parkovacích stání pro parkování osobních motorových vozidel, na dobu neurčitou, s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
6313/156
22

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků, na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní dobou:
1. pozemek p.č.st. 2517, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny
2. ½ pozemku p.č.st. 2970/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,5 m² (celková výměra 19 m²) v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
3. část pozemku p.č.st. 2971/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,41 m² (celková výměra 243 m²),
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1670/38975 příslušejícího k jednotce 6/255 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
4. část pozemku p.č.st. 2972/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,51 m² (celková výměra 240 m²),
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 845/19297 příslušejícího k jednotce 5/222 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
5. část pozemku p.č.st. 2978/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,58 m² (celková výměra 238 m²),
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 777/19297 příslušejícího k jednotce 3/116 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
6. část pozemku p.č.st. 2980/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,73 m² (celková výměra 245 m²),
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38594 příslušejícího k jednotce 4/51 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

6314/156
23

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout Společenství vlastníků Rodinná 1336/66, IČ: 02953579, se sídlem Rodinná 1336/66,
Zábřeh, 700 30 Ostrava, pozemek p. p. č. 574/8, zahrada, o výměře 816 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice
Rodinná, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku jako oplocené zahrady, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

6315/156
24

Záměr výpůjčky části pozemku k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lužická
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru výpůjčit část pozemku parc.č. 793/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4438 m², ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, v k. ú. Výškovice u
Ostravy, za účelem užívání zahrady a zpevněných ploch, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

6316/156
25

Zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty a záměr na pronájem, pozemek v k. ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická
Rada městského obvodu
rozhodla
1) nezřídit věcné břemeno - služebnost stezky a cesty k pozemku parc. č. 854/1 zahrada (ZPF) o celkové
výměře 253 m², v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřenému městskému obvodu Ostrava-Jih, ve prospěch níže uvedených pozemků v k. ú. Výškovice u
Ostravy, v cizím vlastnictví:
-

pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek

parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

854/2 zahrada (ZPF)
854/3 zahrada (ZPF)
854/4 zahrada (ZPF)
854/5 zahrada (ZPF)
854/6 zahrada (ZPF)
854/7 zahrada (ZPF)
854/8 zahrada (ZPF)
854/9 zahrada (ZPF)
854/10 zastavěná plocha
854/11 zastavěná plocha
854/12 zastavěná plocha
854/13 zastavěná plocha
854/14 zastavěná plocha

a
a
a
a
a

nádvoří,
nádvoří,
nádvoří,
nádvoří,
nádvoří,

jehož
jehož
jehož
jehož
jehož

součástí
součástí
součástí
součástí
součástí

je
je
je
je
je

stavba
stavba
stavba
stavba
stavba

bez čp/če, jiná stavba
bez čp/če, rod.rekr.
bez čp/če, jiná stavba
bez čp/če, jiná stavba
č.p. 799, rod.rekr.

2) o záměru na pronájem pozemku parc. č. 854/1 zahrada (ZPF) o celkové výměře 253 m², v k. ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenému městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem přístupu a příjezdu k pozemkům cizích vlastníků v zahrádkářské osadě, na
dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou
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6317/156
26

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava–Jih za účelem uložení zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně, ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, za
celkovou úplatu 50 500 Kč + zákonná sazba DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
umístění, užívání a provozování zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně, a to vše v rozsahu
vyznačeném geometrickým plánem č. 3399-219/2017
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

6318/156
27

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Hrabůvka, Česká telekomunikační infrastruktura
a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň v k. ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem
uložení veřejné telekomunikační sítě, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ:
04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za celkovou úplatu 1 500 Kč + zákonná
sazba DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování veřejné telekomunikační sítě, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 1471-715/2017
rozhodla
uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

6319/156
28

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace,
jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě 91 185 Kč
dle předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

6320/156
29

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace,
jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě 169 886,80
Kč dle předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

6321/156
30

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace,
jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě 310 901,41
Kč dle předloženého návrhu
ukládá
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likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace
6322/156
31

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina,
V. Košaře 6, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě
179 588,14 Kč dle předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

6323/156
32

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy OstravaVýškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové
organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě
294 442,95 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

6324/156
33

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Březinova 52, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě
270 335,19 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

6325/156
34

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace,
jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě 318 427,05
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

6326/156
35

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků
Rada městského obvodu
rozhodla
o ocenění pedagogických pracovníků školských zařízení městského obvodu Ostrava-Jih u příležitosti Dne
učitelů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

6327/156
36

Návrh na vyřazení odcizeného majetku příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
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rozhodla
o vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova
52, příspěvkové organizace v celkové hodnotě 13 080 Kč a Základní školy a mateřské školy OstravaHrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace v celkové hodnotě 3 310 Kč dle předloženého návrhu
6328/156
37

Oznámení volných dnů pro žáky základních škol zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih, které jsou v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

6329/156
38

Poskytnutí finanční podpory organizaci Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o poskytnutí peněžitého daru organizaci Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s.,
1556/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 26518007 v celkové hodnotě 10 000 Kč
souhlasí

Na Mýtě

s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci Samostatný
kmenový a klubový svaz Dakota, z.s., Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 26518007 za účelem
propagace městského obvodu Ostrava-Jih
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy
6330/156
39

Souhlas s přijetím věcného daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 13, příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje souhlas
s přijetím věcného daru v hodnotě 1 260 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

6331/156
40

Souhlas se zapojením do projektů Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B.
Dvorského 1, příspěvkové organizaci
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace
do projektů "Bezbariérová škola a modernizace jazykové učebny", "Rekonstrukce školních dílen - odborná
učebna pro výuku, učení v oblasti Člověk a svět práce", "Restart Školních televizních novin" v rámci IROP ITI
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu projektových fichí MAP

6332/156
41

Souhlas se zapojením do projektu Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové
organizaci
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapojením
Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace do projektu
"Revitalizace ICT vybavení PC učebny školy" v rámci IROP - ITI
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu projektových fichí MAP

6333/156
42

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení výjimky ze "Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství
a kultuře", v části sedmé , čl.1, bodu 1. pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou
organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb v rámci
zajištění školy v přírodě pro žáky základní školy v předpokládané výši 375 100 Kč vč. DPH dle důvodové
zprávy
ukládá
ředitelce příspěvkové organizace jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
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Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
6334/156
43

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase
12A, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové
organizace dle předložené důvodové zprávy
schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace, a to
zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 8 tis. Kč dle předložené důvodové zprávy

6335/156
44

Žádost o finanční dar Kinematografu bratří Čadíků při akci Filmové léto 2018
Rada městského obvodu
rozhodla
o poskytnutí finančního daru Kinematografu bratří Čadíků,s.r.o., Mokrá 98, 664 04 Mokrá Horákov, IČO 255
25 620, ve výši 20 000 Kč na zajištění promítání v měsíci červenci či srpnu dle důvodové zprávy
souhlasí
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za účelem propagace obvodu
Ostrava-Jih
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu darovací smlouvy

6336/156
45

Žádost o individuální účelovou dotaci na projekt "Dostavba tréninkového hřiště s umělým
povrchem"
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s poskytnutím veřejné finanční podpory - účelové dotace FC OSTRAVA - JIH, zapsanému spolku,
Krasnoarmejců 2283/26a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70312966 na projekt "Dostavba tréninkového hřiště s
umělým povrchem" ve výši 3 150 000 Kč
nedoporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové
dotace FC OSTRAVA - JIH, zapsanému spolku, Krasnoarmejců 2283/26a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ:
70312966 na projekt "Dostavba tréninkového hřiště s umělým povrchem" ve výši 3 150 000 Kč

6337/156
46

Úprava provozního řádu veřejně přístupného objektu SKATE-PARKU v Ostravě-Výškovicích
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem úpravy provozního řádu SKATE-PARKU v Ostravě-Výškovicích
pověřuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu provozního řádu SKATE-PARKU

6338/156
47

Návrh na uzavření dodatků ke smluvním vztahům k nebytovým prostorám
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatků ke smluvním vztahům k nebytovým prostorám ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, vyjma nebytových prostor v bytových domech
na úpravu placení měsíčních záloh na úhradu nákladů na služby poskytované v souvislosti s užíváním
nebytového prostoru, kterými jsou dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a
odvádění odpadních vod, dodání elektrické energie u nájemců, kteří nemají samostatné odběrné místo.
Výše záloh bude stanovena jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby, s nájemci
uvedenými v Příloze č. 1 tohoto materiálu v rozsahu předloženého materiálu, dle důvodové zprávy
schvaluje
vzorový dodatek v rozsahu Přílohy č. 2
zmocňuje
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství k podpisu dodatků dle tohoto usnesení

6339/156
48

Prominutí úroku z prodlení - A. S.
Rada městského obvodu
rozhodla
o prominutí úroku z prodlení paní A. S. za byt na ul. Mládeže, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100%, tj. 1 608 Kč
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6340/156
49

Pronájem garážového stání č. 4 v bytovém domě na ul.Fr. Formana 281/34, O.-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu garážového stání č. 4 v bytovém domě č. p. 281, který je součástí pozemku p. č. 110/91 v k. ú.
Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 281/34, Ostrava-Dubina ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření nájemní smlouvy s panem D. M., bytem Fr.
Formana, Ostrava-Dubina na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 910 Kč/měsíc
vč. DPH, za účelem garážování motorového vozidla, v rozsahu dle schválené vzorové nájemní smlouvy NS
01, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy k uzavření nájemní
smlouvy budoucímu nájemci, dle důvodové zprávy
rozhodla
v případě neuzavření nájemní smlouvy ve stanovené lhůtě, uzavřít nájemní smlouvu, v rozsahu dle
schválené vzorové nájemní smlouvy NS 01, s dalším žadatelem v pořadí panem D. B., bytem Soukenická,
Krnov na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 815 Kč/měsíc vč. DPH, za účelem
garážování motorového vozidla, dle důvodové zprávy

6341/156
50

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu)
Rada městského obvodu
rozhodla
o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu ze dne 22.02.2017 a skončení nájmu bytu ke dni 22.02.2018, dle
důvodové zprávy
Výškovická 632/186, 1+3, standard, č. b. 12
P. P. a D. P., oba bytem Výškovická, Ostrava-Výškovice
trvá
na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy
Výškovická 632/186, 1+3, standard, č. b. 12
P. P. a D. P., oba bytem Výškovická, Ostrava-Výškovice
rozhodla
podat žalobu u Okresního soudu v Ostravě vůči panu P. P. a paní D. P., oba bytem Výškovická, OstravaVýškovice, o vyklizení bytu nacházejícího se v nadz. podlaží bytového domu na ul. Výškovická 632/186,
Ostrava-Výškovice, dle důvodové zprávy

6342/156
51

Pronájem bytů výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
1) o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy
o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Jubilejní 350/61, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 4
L. A., Patrice Lumumby, Ostrava-Zábřeh
Edisonova 379/19, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1
K. O., Jana Škody, Ostrava-Dubina
Zlepšovatelů 552/6, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 6
Bc. K. K., Výškovická, Ostrava-Výškovice
Zlepšovatelů 575/52, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 3
M. L., Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh
Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 30
B. V., Mládeže, Ostrava-Hrabůvka
Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 48
B. L., Průkopnická, Ostrava-Zábřeh
Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 63
S. J., Milotice nad Opavou 9, Bruntál
2) nevybrat uchazeče na pronájem bytů Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 41 a č. b.
46 výběrovým řízením za smluvní nájemné a pronájem bytů "výběrovým řízením za smluvním nájemné"
znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne
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účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 4
Č. M., Plzeňská, Ostrava-Zábřeh
6343/156
52

Provedení oprav volného bytu č. 6 v bytovém domě na ulici Abramovova 1590/14, OstravaZábřeh
Rada městského obvodu
souhlasí
se stanovením termínu zahájení oprav volného bytu č. 6 v bytovém domě č. pop.1590 na ulici Abramovova
14, který je součástí pozemku parc. č. st. 1946, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, po dokončení realizace investiční
akce "Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích
předmětů Abramovova 14" a jejího protokolárního předání zadavateli, dle důvodové zprávy

6344/156
53

Ukončení nájmů bytů dohodou a uzavření smluv o ubytování
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmů bytů dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
Mgr. J. Ž. (trvale bytem Miroslava Bajera, Ostrava-Poruba), Edisonova, Ostrava-Hrabůvka, č.b. 1
P. M., Výškovická, Ostrava-Výškovice, č. b. 25
F. ., Plzeňská, Ostrava-Zábřeh, č. b. 88
T. M., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, č. b. 40
S. V. a S. Z., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, č. b. 80
H. J. a H. J., Horymírova, Ostrava-Zábřeh, č. b. 52
K. H., Stadická, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 27
II.
o uzavření smluv o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
místnost
místnost
místnost
místnost

6345/156
54

č.
č.
č.
č.

9 - M. S., Horní, Ostrava-Hrabůvka
15 - Z. V., Srbská, Ostrava-Výškovice
21 - T. Z., Horní, Ostrava-Hrabůvka
16 - Ď. V., Pavlovova, Ostrava-Zábřeh

Ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu na ul. Fr. Formana 251/13,
O.-Dubina, zveřejnění záměru na pronájem
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 92,22 m² v objektu č p. 251, který je součástí
pozemku p. č. 71/81 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina, s
nájemcem paní MUDr. Janou Černínovou, IČO 62331922, se sídlem Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina,
dohodou ke dni 15.05.2018
II. o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 92,22 m² v objektu č p. 251,
který je součástí pozemku p. č. 71/81 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 251/13, OstravaDubina, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s účelem užívání v oblasti péče o zdraví občanů, s
minimální výší nájemného 600 Kč/m²/rok, dle důvodové zprávy

6346/156
55

Uzavření dohody o narovnání a smlouvy o výpůjčce prostoru na ul. Gurťjevova 459/11,
O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o uzavření dohody o narovnání závazku plynoucího z nájemní smlouvy č. 8/032/110/15 ze dne
28.08.2015, ve znění dodatků, na pronájem prostoru o výměře 532,02 m² v objektu č. p. 459, který je
součástí pozemku p. č. st. 2024 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Gurťjevova 459/11, OstravaZábřeh, se společností Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČO 26850176, se sídlem Gurťjevova 459/11,
Ostrava-Zábřeh, v rozsahu dle předloženého návrhu
II. o výpůjčce prostoru o výměře 532,02 m² v objektu č. p. 459, který je součástí pozemku p. č. st. 2024 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, se společností Mobilní hospic
Ondrášek, o.p.s., IČO 26850176, se sídlem Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, a uzavření smlouvy o
výpůjčce na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem provozování mobilního hospice a
půjčovny zdravotních potřeb, v rozsahu dle předloženého návrhu a důvodové zprávy

6347/156
56

Vyčlenění bytových jednotek v objektu na ul. Čujkovova 1718/29 v Ostravě-Zábřehu a změna
jejich účelu užívání
Rada městského obvodu
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rozhodla
o vyčlenění bytových jednotek č. 5 a č. 7 nacházejících se v 1. nadzemním podlaží stavby - jiná stavba s č.p.
1718, která je součástí pozemku parcelní č. st. 2083 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území
Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 29, obec Ostrava, z obecního bytového fondu a o změně jejich
účelu užívání na prostor sloužící podnikání, dle důvodové zprávy
6348/156
57

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 2,3 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
Ž. B., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, č. b. 10
M. R., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, č. b. 79

6349/156
58

Zmocnění k vyhotovování písemných prohlášení pronajímatele o přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
zmocňuje
vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih a jeho pověřeného zástupce k
právnímu jednání za statutární město Ostravu, městský obvod Ostrava-Jih ve věcech:
- přechodu nájmu bytu ze zákona na člena nájemcovy domácnosti, podle ustanovení § 766 odst. 2, § 2279 a
§ 2280 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. na osoby: nájemcův
potomek, tj. dítě nebo vnuk a dále nájemcův manžel (nežijící se zesnulým nájemcem v rodinné
domácnosti), nájemcův partner (podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství); rodič;
sourozenec; zeť a nebo snacha,
- přechodu nájmu bytu ze zákona na nájemcova dědice, podle ust. § 2282 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
- zániku společného nájmu bytu manželů žijících v předmětném bytě v rodinné domácnosti podle ust. § 766
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jeho zúžení, kdy
nájemcem bytu zůstává takový pozůstalý manžel,
- zúžení společného nájmu bytu více nájemců bytu při úmrtí některého z nájemců bytu a contrario dle ust. §
2279 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
a podepisování písemných prohlášení pronajímatele o přechodu nebo zúžení nájmu po úmrtí nájemce
(společného nájemce) bytu ve výše uvedených případech,
to vše u bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, dle
důvodové zprávy

6350/156
59

Zveřejnění záměru na prodloužení výpovědní doby v nájemní smlouvě na nebytový prostor na
ul. Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem místnosti o velikosti 11,29 m² nacházející se v 1. PP objektu k bydlení č. p.
2434, který je součástí pozemku p. č. st. 3075 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, adresní místo Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh,
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ
04084063, na dobu neurčitou, s dvanáctiměsíční výpovědní dobou, s účelem užívání k umístění a
provozování zařízení k zajištění elektronických komunikací
žádá
Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu s dvanáctiměsíční výpovědní dobou u pronájmu
místnosti o velikosti 11,29 m² nacházející se v 1. PP objektu k bydlení č. p. 2434, který je součástí pozemku
p. č. st. 3075 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih, adresní místo Volgogradská 2434/147, Ostrava-Zábřeh, společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, na dobu
neurčitou, s účelem užívání k umístění a provozování zařízení k zajištění elektronických komunikací

6351/156
60

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v objektu B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 77,85 m² v objektu ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 978, stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku p. č. 131, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní
místo B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, s minimální
výší nájemného 2 000 Kč/m²/rok, bez určení účelu užívání za podmínky, že v prostoru nebudou provozovány
hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016
Sb. o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67
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zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a ani kasino ve smyslu ust. § 68
zákona č. 186/2016 Sb., 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
6352/156
61

Žádost o splátkový kalendář - S. Š.
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením dohody o splátkách s paní S. Š., bytem Josefa Kotase, Ostrava-Hrabůvka, za byt na ul.
Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, k úhradě dluhu v celkové výši 8 202 Kč formou pravidelných měsíčních splátek
ve výši 1 000 Kč, a to po dobu 8 měsíců, poslední 9. splátka bude stanovena ve výši 202 Kč, dle důvodové
zprávy

6353/156
62

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 31.03.2018, dle důvodové zprávy
Zlepšovatelů 565/32, 1+2, standard, č. b. 5
V. T., Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka
II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.04.2018 na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Zlepšovatelů 565/32, 1+2, standard, č. b. 5
M. H., Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka

6354/156
63

Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o společném nájmu bytu při
nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31.03.2018, dle důvodové zprávy
Václava Košaře 125/4, 1+3, standard, č. b. 45
J. K., Václava Košaře, Ostrava-Dubina
II.
o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu s účinností od 01.04.2018 na dobu určitou, dle důvodové
zprávy
Václava Košaře 125/4, 1+3, standard, č. b. 45
D. D., bytem Václava Košaře, Ostrava-Dubina a J. D., dosud bytem Mírové náměstí, Ostrava-Vítkovice

6355/156
64

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po předchozím zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3 nacházejícího se v 1. nadzemním podlaží stavby č.p. 2263, která je
součástí pozemku parcelní č. st. 3298 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou,
adresní místo Patrice Lumumby, obec Ostrava s panem S. V., bytem Patrice Lumumby, Ostrava-Zábřeh
trvá
na vyklizení bytu dle důvodové zprávy

6356/156
65

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
Vaňkova 1012/50, 1+3, standard, č. b. 29
Bc. D. L., Vaňkova, Ostrava-Bělský Les
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6357/156
66

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 126. schůze rady konané dne
27.07.2017 do 140. schůze rady konané dne 23.11.2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 126. schůze rady konané dne 27.07.2017
do 140. schůze rady konané dne 23.11.2017 s tím, že se níže uvedená usnesení:
a) ponechávají v evidenci:
3060/76, 4111/99, 4127/100, 4973/121, 4974/121, 4975/121, 4976/121, 4977/121, 4978/121, 5194/128,
5526/136, 5811/140, 5817/140
b) vyřazují z evidence:
2989/74, 4116/99, 5039/126, 5040/126, 5047/126, 5119/126, 5120/126, 5121/126, 5122/126, 5123/126,
5124/126, 5125/126, 5126/126, 5127/126, 5128/126, 5129/126, 5130/126, 5131/126, 5132/126, 5133/126,
5134/126, 5135/126, 5136/126, 5137/126, 5138/126, 5139/126, 5140/126, 5141/126, 5142/126, 5143/126,
5144/126, 5145/126, 5146/126, 5147/126, 5148/126, 5149/126, 5150/126, 5151/126, 5152/126, 5153/126,
5156/126, 5157/126, 5166/126, 5167/126, 5171/126, 5174/126, 5183/127, 5185/127, 5186/127, 5188/127,
5189/128, 5162/126, 5192/128, 5265/128, 5266/128, 5267/128, 5268/128, 5269/128, 5270/128, 5271/128,
5274/128, 5275/128, 5276/128, 5277/128, 5278/128, 5279/128, 5280/128, 5281/128, 5282/128, 5283/128,
5284/128, 5285/128, 5286/128, 5289/128, 5290/128, 5292/128, 5293/128, 5294/128, 5295/128, 5296/128,
5297/128, 5298/128, 5301/128, 5304/128, 5305/128, 5312/129, 5313/130, 5314/130, 5315/130, 5318/130,
5354/131, 5360/131, 5362/131, 5363/131, 5364/131, 5365/131, 5367/131, 5368/131, 5369/131, 5370/131,
5371/131, 5372/131, 5376/131, 5377/131, 5378/131, 5379/131, 5380/131, 5426/132, 5427/132, 5428/132,
5429/132, 5430/132, 5431/132, 5432/132, 5433/132, 5434/132, 5437/132, 5440/132, 5442/132, 5444/132,
5445/132, 5449/133, 5450/134, 5451/135, 5456/135, 5457/135, 5458/135, 5461/135, 5462/135, 5496/135,
5497/135, 5498/135, 5499/135, 5500/135, 5503/135, 5504/135, 5505/135, 5506/135, 5507/135, 5508/135,
5509/135, 5510/135, 5512/135, 5513/135, 5517/135, 5519/136, 5521/136, 5547/136, 5585/136, 5587/136,
5590/136, 5591/136, 5595/136, 5596/136, 5598/136, 5599/136, 5600/136, 5603/136, 5604/136, 5607/136,
5608/136, 5610/137, 5675/138, 5676/138, 5677/138, 5682/138, 5683/138, 5684/138, 5685/138, 5686/138,
5687/138, 5688/138, 5690/138, 5691/138, 5693/138, 5694/138, 5697/138, 5698/138, 5701/138, 5702/138,
5704/138, 5717/140, 5744/140, 5745/140, 5746/140, 5750/140, 5775/140, 5777/140, 5806/140, 5808/140,
5809/140, 5810/140, 5812/140, 5813/140, 5814/140, 5815/140, 5816/140, 5818/140, 5819/140

6358/156
67

Odpis po zemřelém - J. P.
Rada městského obvodu
rozhodla
o odpisu pohledávky ve výši 12 309 Kč za panem J. P., z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu v domě na ulici Pavlovova v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy

6359/156
68

Splátkový kalendář - V. L.
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s uzavřením dohody o splátkách s panem V. L., bytem Cholevova, Ostrava-Hrabůvka, na úhradu dluhu ve
výši 4 300 Kč jako nákladů soudních řízení a 14 058 Kč s příslušenstvím, který vznikl z titulu užívání bytu, na
adrese Čujkovova v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy
a
nedoporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
uzavřít dohodu o splátkách s panem V. L., bytem Cholevova, Ostrava-Hrabůvka, na úhradu dluhu ve výši 4
300 Kč jako nákladů soudních řízení a 14 058 Kč s příslušenstvím, který vznikl z titulu užívání bytu na adrese
Čujkovova v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy

6360/156
69P

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul.
Krylovova a Čujkovova" dílčí část č. 4 "Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49-53,
p.p.č. 654/46, k.ú. Zábřeh nad Odrou"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0231/2017/INV na zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Krylovova a Čujkovova" dílčí část č. 4 "Vybudování parkovacích stání na ul.
Čujkovova 49-53, p.p.č. 654/46, k.ú. Zábřeh nad Odrou" se zpracovatelem projektové dokumentace Ing.
Romanem Fildánem, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 75379007 dle přiloženého návrhu.
Konečná cena díla 63 200 Kč bez DPH (76 472 Kč s DPH) se zvyšuje o částku 2 000 Kč bez DPH (2 420 Kč s
DPH) na celkovou částku 65 200 Kč (78 892 Kč s DPH)
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny úkony spojené s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0231
/2017/INV
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Termín: 31. 03. 2018
6361/156
70P

Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - pavilon TV, dodatek č. 3
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/1190/2017/INV ze dne 08. 11. 2017 na
veřejnou zakázku "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem MH-STAVBY, s.r.o. se
sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava, IČO: 27776506.
Dodatkem č. 3 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 236 102,75 Kč bez DPH na 8 681 591,44
Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací
nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky a prodlužuje se termín realizace o 14 kalendářních dnů na
94 kalendářních dnů z důvodu realizace dodatečných prací
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkoly související s uzavřením dodatku č. 3 k SoD agendové číslo S/1190
/2017/INV.
Termín: 30. 03. 2018

6362/156
71P

Schválení návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
pro akci „Vybudování parkovacích stání na ul. Proskovická, k. ú. Ostrava-Výškovice“
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti" pro parcely č.
793/241 a 793/406, ostatní plocha v k. ú. Výškovice u Ostravy se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy
Termín: 23. 03. 2018

6363/156
73P

Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka,
dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/1138/2017/INV ze dne 26.10.2017 na veřejnou
zakázku "Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka" se
zhotovitelem šmíragroup a.s., se sídlem Bořivojova 646/50, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO: 046 70 329.
Dodatkem č. 1 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 20 470 Kč bez DPH na částku 1 594 068,70
Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací
nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky. Současně se dodatkem č. 1 upravuje text v čl. IV odst.
3b) na "Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této
smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 95.17; identifikátor: P17V00000095,
identifikační č. 013D312008001" z důvodu rozhodnutí o poskytnutí dotace
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/1138
/2017/INV
Termín: 29. 03. 2018

6364/156
75P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 28.18
Zpracování projektové dokumentace na akci „Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul.
Odborářská, č. 677/72, Ostrava-Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 28.18 Zpracování projektové dokumentace na akci
„Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, č. 677/72, Ostrava-Hrabůvka“ v otevřeném
zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
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3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
5. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 28.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 24. 05. 2018
6365/156
76P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, užší řízení) - VZ 16.18
"Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor
investora při realizaci stavebních a jiných prací“
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 16.18 "Dynamický nákupní systém - Inženýrskoinvestorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací“ v užším
řízení pro zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 odst. 1 zákona a k podávání žádostí o účast
dle § 140 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle části III.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje
komisi pro otevírání žádostí o účast ve složení:
členové
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
5. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
4. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 16.18 a předložit návrh
účastníků k vyloučení z účasti v zadávacím řízení a návrh účastníků k zařazení do dynamického nákupního
systému u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 31. 05. 2017

6366/156
77P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 123.17
Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní
krytiny bytových domů ul. Zlepšovatelů č. 34, 36, 38, 40 Ostrava-Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 123.17 Zpracování
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projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní krytiny bytových domů ul.
Zlepšovatelů č. 34, 36, 38, 40 Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem BYVAST pro s.r.o., U Rourovny 697/16, 721 00 Ostrava – Svinov, IČO:
27848183 (nabídka č. 5), za nabídkovou cenu Kč 110.000 bez DPH, tj. Kč 133.100 vč. DPH, s lhůtou
realizace 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru
Kč 450 bez DPH/hod.
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 123.17 Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní
krytiny bytových domů ul. Zlepšovatelů č. 34, 36, 38, 40 Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 23. 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 123.17 Zpracování projektové
dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní krytiny bytových domů ul. Zlepšovatelů
č. 34, 36, 38, 40 Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 23. 04. 2018
6367/156
78P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 124.17
Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní
krytiny bytových domů ul. Zlepšovatelů č. 42, 44, 46, 48 Ostrava-Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 124.17 Zpracování
projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní krytiny bytových domů ul.
Zlepšovatelů č. 42, 44, 46, 48 Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem BYVAST pro s.r.o., U Rourovny 697/16, 721 00 Ostrava – Svinov, IČO:
27848183 (nabídka č. 5), za nabídkovou cenu Kč 110.000 bez DPH, tj. Kč 133.100 vč. DPH, s lhůtou
realizace 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru
Kč 450 bez DPH/hod.
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 124.17 Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní
krytiny bytových domů ul. Zlepšovatelů č. 42, 44, 46, 48 Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 23. 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 124.17 Zpracování projektové
dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní krytiny bytových domů ul. Zlepšovatelů
č. 42, 44, 46, 48 Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 23. 04. 2018

6368/156
79P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 125.17
Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní
krytiny bytových domů ul. Zlepšovatelů č. 50, 52, 54, 56 Ostrava-Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 125.17 Zpracování
projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní krytiny bytových domů ul.
Zlepšovatelů č. 50, 52, 54, 56 Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem BYVAST pro s.r.o., U Rourovny 697/16, 721 00 Ostrava – Svinov, IČO:
27848183 (nabídka č. 6), za nabídkovou cenu Kč 110.000 bez DPH, tj. Kč 133.100 vč. DPH, s lhůtou
realizace 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru
Kč 450 bez DPH/hod.
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 125.17 Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní
krytiny bytových domů ul. Zlepšovatelů č. 50, 52, 54, 56 Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 23. 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 125.17 Zpracování projektové
dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní krytiny bytových domů ul. Zlepšovatelů
č. 50, 52, 54, 56 Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 23. 04. 2018

6369/156
80P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 126.17
Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní
krytiny bytových domů ul. Zlepšovatelů č. 58, 60, 62, 64 Ostrava-Hrabůvka“
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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 126.17 Zpracování
projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní krytiny bytových domů ul.
Zlepšovatelů č. 58, 60, 62, 64 Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem BYVAST pro s.r.o., U Rourovny 697/16, 721 00 Ostrava – Svinov, IČO:
27848183 (nabídka č. 6), za nabídkovou cenu Kč 110.000 bez DPH, tj. Kč 133.100 vč. DPH, s lhůtou
realizace 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru
Kč 450 bez DPH/hod.
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 126.17 Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní
krytiny bytových domů ul. Zlepšovatelů č. 58, 60, 62, 64 Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 23. 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 126.17 Zpracování projektové
dokumentace na „Zateplení půdy, oprava střechy a výměna střešní krytiny bytových domů ul. Zlepšovatelů
č. 58, 60, 62, 64 Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 23. 04. 2018
6370/156
81P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
138.17 Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v
letech 2018 - 2021
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 138.17
"Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2018 - 2021"
a o uzavření rámcové smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem
Jaromírem Mičulkou, Dolní 160/34, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 15495892, za ceny uvedené v příloze č. 1
přiloženého návrhu smlouvy s dobou trvání smlouvy od podpisu smlouvy do vyčerpání finančního limitu ve
výši 9 mil. Kč vč. DPH nebo do uplynutí doby, tj. do 30.04.2021, podle toho, která skutečnost nastane dříve
ukládá
Mgr.Danieli Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce VZ 138.17 "Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského
obvodu Ostrava-Jih v letech 2018 - 2021"
Termín: 23. 03. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 138.17 "Opravy
výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2018 - 2021"
Termín: 23. 04. 2018

6371/156
82P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - "Dodávka licencí
Microsoft Server 2016“ VZ 27.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 27.18 na dodávky "Dodávka licencí
Microsoft Server 2016“ dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Vítězslav Sliž, člen rady městského obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
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3. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 27.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 15. 05. 2018
6372/156
83P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - "Dodávka stolních
počítačů 2018“ VZ 25.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 25.18 na dodávky "Dodávka stolních
počítačů 2018“ dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Vítězslav Sliž, člen rady městského obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 25.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 15. 05. 2018

6373/156
84P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - "Tonery originál 2018“
VZ 24.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 24.18 na dodávky "Tonery originál
2018“ dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
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členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Ing. Martin Langer, člen komise ekonomické a investiční
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
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 24.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 15. 05. 2018
6374/156
85P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 10.18 Likvidace
nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce
2018
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 10.18 "Likvidace
nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018“ dle ust.
§ 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům
uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Martina Rentová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Miroslava Humpolíková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Martina Rentová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Miroslava Humpolíková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 10.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 26. 04. 2018

6375/156
86P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 9.18 Vývoz, vyčištění,
návoz čistého písku a urovnání písku do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do správy
městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 9.18 "Vývoz, vyčištění,
návoz čistého písku a urovnání písku do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do správy městského
obvodu Ostrava-Jih v roce 2018“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Martina Rentová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
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1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Miroslava Humpolíková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Martina Rentová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Miroslava Humpolíková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 9.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 26. 04. 2018
6376/156
87P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Zpracování projektové
dokumentace „Rozšíření EPS na ovládání dveří přístupu do kinosálu kina Luna, O.-Zábřeh“ VZ
18.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 18.18 „Zpracování
projektové dokumentace „Rozšíření EPS na ovládání dveří přístupu do kinosálu kina Luna, O.-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 s úpravou
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, 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. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru 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. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 18.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 21. 05. 2018

6377/156
88P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Rekonstrukce
vzduchotechniky v MŠ Šponarova 16, MŠ Klegova 4, MŠ I. Hermanna 23“ VZ 08.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 08.18
„Rekonstrukce vzduchotechniky v MŠ Šponarova 16, MŠ Klegova 4, MŠ I. Hermanna 23“ 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:
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1. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 08.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 04. 05. 2018
6378/156
89P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 32.18 Izolace
proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84,
Ostrava-Hrabůvka – II. etapa
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 32.18 "Izolace
proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka
– II. etapa“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 32.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 26. 04. 2018

6379/156
90P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava havarijního stavu
podlah v TV ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina" VZ 04.18
Rada městského obvodu
rozhodla
o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce VZ 04.18
„Oprava havarijního stavu podlah v TV ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným dodavatelem:
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- Lukáš Jakeš, 582 61, Česká Bělá 188, IČ: 69846936 za nabídkovou cenu 1.391.531,20 Kč bez DPH a s
lhůtou realizace 56 kalendářních dnů od zahájení díla,
- jako druhým v pořadí s účastníkem DOR - SPORT s.r.o., č.p. 247, 739 36 Bruzovice, IČ: 60774151 za
nabídkovou cenu 1.465.145,49 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 88 kalendářních dnů od zahájení díla.
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
04.18 „Oprava havarijního stavu podlah v TV ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina"
Termín: 27. 03. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 04.18 „Oprava havarijního stavu podlah v TV ZŠ V. Košaře 6, OstravaDubina"
Termín: 16. 04. 2018
6380/156
91P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního
zařízení, MŠ Rezkova 2994/14“ VZ 05.18
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu k veřejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce VZ 05.18 „Oprava sociálního zařízení, MŠ Rezkova 2994/14“ o vyloučení
účastníka, a to:
- ZAKKRASTAV s.r.o., Jerlochovice 162, 742 45 Fulnek, IČ: 06461786 (nabídka č. 2),
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
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 05.18 „Oprava sociálního zařízení, MŠ Rezkova 2994/14“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem:
- Zdeněk Hybner, se sídlem Kosmická 1723/2, 708 00, Ostrava - Poruba, IČ: 15495809, za nabídkovou cenu
946.051 Kč bez DPH, tj. 1.144.722 Kč vč. DPH a lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od zahájení díla
a
jako druhým v pořadí s účastníkem:
- Ing. Miroslav Pytel, se sídlem Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 18110592, za
nabídkovou cenu 1.048.348 Kč bez DPH, tj. 1.268.501,00 Kč vč. DPH a lhůtou realizace 60 kalendářních dnů
od zahájení díla
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 05.18 „Oprava sociálního zařízení, MŠ Rezkova
2994/14“
Termín: 26. 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 05.18 „Oprava sociálního zařízení, MŠ Rezkova 2994/14“
Termín: 09. 04. 2018

6381/156
92P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava zahradních teras
při MŠ B. Dvorského 2, Ostrava Dubina“ VZ 01.18
Rada městského obvodu
rozhodla
o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce VZ 01.18
„Oprava zahradních teras při MŠ B. Dvorského 2, Ostrava Dubina“ VZ 01.18 a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným dodavatelem:
- Ing. Stanislav Machala, Maštalní 430, 747 15 Šilheřovice, IČ: 63691311 za nabídkovou cenu 825.180,19 Kč
bez DPH, tj. 998.468,03 Kč vč. DPH a s lhůtou realizace 38 kalendářních dnů od zahájení díla,
- jako druhým v pořadí s účastníkem Ing. Miroslavem Pytlem, Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava Mariánské Hory, IČ: 18110592 za nabídkovou cenu 896.893,00 Kč bez DPH, tj. 1.085.241,00 Kč vč. DPH a s
lhůtou realizace 40 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
01.18 „Oprava zahradních teras při MŠ B. Dvorského 2, Ostrava Dubina“.
Termín: 27. 03. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 01.18 „Oprava zahradních teras při MŠ B. Dvorského 2, Ostrava
Dubina“.
Termín: 16. 04. 2018

6382/156
93P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna nákladních
výtahů v MŠ Gurťjevova, MŠ Mitušova 4, MŠ P. Lumumby 14“ VZ 07.18
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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 07.18 „Výměna nákladních výtahů v MŠ Gurťjevova, MŠ Mitušova 4, MŠ P. Lumumby 14“ a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- HV Výtahy s.r.o., se sídlem Ratibořská 1199/136, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 62302418, za nabídkovou
cenu 747.500 Kč bez DPH, tj. 904.475 Kč vč. DPH a lhůtou realizace 75 kalendářních dnů od zahájení díla
a
jako druhým v pořadí s účastníkem:
- Výtahy-Elektro Žižka spol. s r.o., se sídlem Nové Dvory-Kamenec 3605, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:
25850261, za nabídkovou cenu 900.200 Kč bez DPH, tj. 1.089.242 Kč vč. DPH a lhůtou realizace 54
kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 07.18 „Výměna nákladních výtahů v MŠ Gurťjevova,
MŠ Mitušova 4, MŠ P. Lumumby 14“
Termín: 27. 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 07.18 „Výměna nákladních výtahů v MŠ Gurťjevova, MŠ Mitušova
4, MŠ P. Lumumby 14“
Termín: 11. 04. 2018
6383/156
94

Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje
odboru bytového a ostatního hospodářství výjimku z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih v platném znění, z přílohy č. 3 čl. II. odst. 6.4. bod 13. týkající se realizace staveb investičního
charakteru u majetku v rámci svěřené působnosti - domovního a bytového fondu, a to na:
1) zajištění výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace a statického posouzení k zajištění
realizace výměny stávajících umakartových bytových jader v bytových domech v majetku SMO, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih a prací s tím spojených, dle důvodové zprávy
2) zadání veřejné zakázky na realizací výměny stávajících umakartových bytových jader v bytových domech
v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih a prací s tím spojených, dle důvodové zprávy
ukládá
Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu a následné
realizace zakázky k zajištění realizace výměny stávajících umakartových bytových jader v bytových
domech v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih a prací s tím spojených

6384/156
95

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2/b/032/5/96 v objektu na ul. Horní 55, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/5/96 ze dne 11.01.1996, na pronájem prostoru
sloužícího podnikání v objektu č. p. 1492, stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku, zast.
plocha a nádvoří, p. č. st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 149255, Ostrava-Hrabůvka, s výší
nájemného 503,5 Kč/m²/rok u výměry 168,8 m² podlahové plochy za účelem užívání umístění a
provozování pošty, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s nájemcem Česká pošta, s.p., IČO
47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy
zmocňuje
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství k podpisu dodatku dle tohoto usnesení

6385/156
96

Žádost o skončení nájmu sociálního bytu dohodou
Rada městského obvodu
rozhodla
o skončení nájmu bytu, nacházejícího se v nadzemním podlaží stavby - objekt k bydlení, adresní místo
Václava Košaře, která je součástí pozemku parcelní číslo - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území
Dubina u Ostravy, dohodou smluvních stran s jeho nájemcem paní G. P., dosud bytem Hulvácká, OstravaZábřeh, podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle
důvodové zprávy

6386/156
97

Rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih - časové plnění usnesení č. 6282/153
Rada městského obvodu
bere na vědomí
informaci o časovém plnění usnesení č. 6282/153 ze 153. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih
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konané dne 22.02.2018 dle důvodové zprávy
6387/156
98P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování projektové dokumentace
„Oprava sociálních zařízení a oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, OstravaZábřeh“ VZ 11.18
Rada městského obvodu
rozhodla
o zrušení veřejné zakázky na služby VZ 11.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálních
zařízení a oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ z důvodů uvedených v
přiložené důvodové zprávě
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením veřejné zakázky na
služby VZ 11.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálních zařízení a oprava sklepních prostor
v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 23. 03. 2018

6388/156
99

Souhlas se stavebním záměrem, Smlouva ke stavebnímu záměru na pozemku v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Patrice Lumumby
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavebního záměru „Přístavba bytového domu P. Lumumby 54 na pozemku p.č.st. 3310 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v
a) provedení dvou řad zavěšených lodžií o výměře 1,5 m x 3,74 m a 1,5 m x 7,34 m k bytovému domu č.p.
2199, který je součástí pozemku p.č.st. 3310 umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 1237/9, v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, svěřeném městskému obvodu
b) přeložení části chodníku o výměře 6,5 m² umístěném na pozemku p.p.č. 1237/9, v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, svěřeném městskému obvodu,
vše v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Bytové družstvo P.
Lumumby 54, IČ: 26794454, se sídlem Patrice Lumumby 2199/54, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do
31.03.2020 a
rozhodla
uzavřít s Bytovým družstvem P. Lumumby 54, IČ: 26794454, se sídlem Patrice Lumumby 2199/54, Zábřeh,
700 30 Ostrava, smlouvu o provedení stavebního záměru, ve znění přílohy tohoto materiálu

6389/156
100

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru v objektu na ul. Svornosti bez č. p.,
O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/291/96 ze dne 02.12.1996, ve znění dodatků, na
prostor o výměře 2,16 m² v objektu bez č. p., jiná stavba, která je součástí pozemku p. č. st. 3202 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, adresní místo Svornosti bez č. p., Ostrava-Zábřeh, s nájemcem Dopravní podnik Ostrava
a.s., IČO 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava-Moravská Ostrava, a to z důvodu rozšíření
prostoru o výměru 9,3 m² ve výše specifikovaném objektu, v rozsahu dle předloženého návrhu, dle
důvodové zprávy

6390/156
101

Změna způsobu úhrad služeb spojených s nájmem prostorů sloužících podnikání v objektu B.
Četyny 978/19, O.- Bělský Les
Rada městského obvodu
projednala
žádost společnosti J G Centrum, s.r.o., IČO 25353292, se sídlem B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, o
zařazení úhrad za služby spojené s nájmem prostorů v objektu č. p. 978, který je součástí pozemku p. č.
131 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, mezi uskutečněná
zdanitelná plnění podléhající v rámci ekonomické činnosti příslušné sazbě DPH
rozhodla
uzavřít se společností J G Centrum, s.r.o., IČO 25353292, se sídlem B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les,
zastoupenou jednatelem Ing. Ladislavem Juřicou
- dodatek č. 11 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/812/98 ze dne 02.12.1998,
- dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/813/98 ze dne 02.12.1998,
- dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/814/98 ze dne 02.12.1998,
na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 978, který je součástí pozemku p. č. 131 v k. ú.
Dubina u Ostravy, adresní místo B. Četyny 978/13, Ostrava-Bělský Les, z důvodu změny způsobu úhrady za
služby spojené s nájmem prostorů ze zálohových plateb na platby paušální, kdy nájemní smlouvy č. 2/b/032
/812/98 ze dne 02.12.1998, 2/b/032/813/98 ze dne 02.12.1998, 2/b/032/814/98 ze dne 02.12.1998, ve
znění dodatků, budou tímto sloučeny do nově vzniklé nájemní smlouvy, v rozsahu dle návrhu usnesení,
- nájemní smlouvu jako úplné znění nájemních smluv č. 2/b/032/812/98 ze dne 02.12.1998, 2/b/032/813/98
ze dne 02.12.1998, 2/b/032/814/98 ze dne 02.12.1998, ve znění dodatků, na pronájem prostor sloužících
podnikání v objektu č. p. 978, který je součástí pozemku p.č. 131 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo B.
Četyny 978/13, Ostrava-Bělský Les, dle důvodové zprávy
souhlasí
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s podnájmem prostor dle důvodové zprávy
zrušuje
usnesení č. 405/7 ze dne 20.03.2003 co do souhlasu s podnájmem a usnesení č. 2577/47 ze dne 12.06.2008
co do souhlasu s podnájmem
6391/156
102

Podání dovolání ve věci INTOZA s.r.o., IČ 25873261, se sídlem Varšavská 1583/99, 709 00
Ostrava-Hulváky
Rada městského obvodu
rozhodla
nepodávat mimořádný opravný prostředek - dovolání ve věci uplatnění smluvní pokuty vůči společnosti
INTOZA s.r.o., IČ 25873261, se sídlem Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky dle důvodové zprávy

6392/156
103P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava a nátěr plotu, MŠ
Výškovická 2609/120a“ VZ 06.18
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu k veřejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce VZ 06.18 „Oprava a nátěr plotu, MŠ Výškovická 2609/120a“ o vyloučení
účastníka, a to:
- ZAKKRASTAV s.r.o.,Jerlochovice 162, 742 45 Fulnek, IČ: 06461786 (nabídka č. 2),
- SASASTAV GROUP s.r.o., Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava IČ: 06685633 (nabídka č. 5),
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce VZ 06.18
„Oprava a nátěr plotu, MŠ Výškovická 2609/120a“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- INTERGASSERVIS OPAVA s. r. o., Podvihovská 46/22, Komárov, 747 70 Opava, IČ: 46580654, za
nabídkovou cenu 345.274 Kč bez DPH, tj. 417.781 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů od
zahájení díla,
- jako druhým v pořadí s účastníkem Boldi Stav s.r.o., Vráclavská 118, 739 34 Šenov, IČ: 03771997, za
nabídkovou cenu 348.291 Kč bez DPH, tj. 421.432 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 40 kalendářních dnů od
zahájení díla
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
06.18 „Oprava a nátěr plotu, MŠ Výškovická 2609/120a“
Termín: 27. 03. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 06.18 „Oprava a nátěr plotu, MŠ Výškovická 2609/120a“
Termín: 16. 04. 2018

6393/156
104P

Vyloučení vybraného dodavatele, výzva dalšímu účastníku ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na
dodávky) - VZ 130.17 „Dodávka záložních zdrojů pro ICT zařízení 2017“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o vyloučení vybraného dodavatele na realizaci této
podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 130.17 „Dodávka záložních zdrojů pro ICT zařízení 2017“:
- DILERIS a.s., sídlem Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 26828677, dle § 124 odst.
2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
rozhodla
v souladu s ust. § 125 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
dodávky VZ 130.17 "Dodávka záložních zdrojů pro ICT zařízení 2017", a to:
- INTAC, spol. s r.o., Bohuslava Martinů 822/36, 602 00 Brno, IČO: 45475431, za nabídkovou cenu Kč
299.991 bez DPH
ukládá
Ing. Radimu Navrátilovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit návrh smlouvy na dodávku s vybraným dodavatelem u této podlimitní veřejné zakázky VZ 130.17
„Dodávka záložních zdrojů pro ICT zařízení 2017“
Termín: 23. 03. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 130.17 „Dodávka záložních zdrojů pro ICT zařízení 2017“
Termín: 06. 04. 2018

6394/156
OR

Změny v komisích rady městského obvodu - 1
Rada městského obvodu
odvolává
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pana Jaroslava Musiala z členství v komisi ekonomické a investiční ke dni 15.03.2018 a
jmenuje
pana Jaroslava Musiala členem komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku s
účinností od 16.03.2018
jmenuje
pana Zdeňka Šikla členem komise ekonomické a investiční s účinností od 15.03.2018
6395/156
OR

Změny v komisích rady městského obvodu - 2
Rada městského obvodu
jmenuje
Ing. Pavlu Roškovou členkou komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku s
účinností od 15.03.2018
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