STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 163. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 26. 4. 2018 10:00

(usn. č. 6557/163 - usn. č. 6641/163)

Bc. Martin Bednář

RNDr. František Staněk Ph.D. místostarosta

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
VZ: Věra Válková, místostarostka
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Přehled usnesení 163. schůze Rady městského obvodu, ze dne 26. 4. 2018 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

6557/163 1.

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6558/163 2.

Návrh rozpočtových opatření č. 16/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6559/163 3.

Návrh na schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn a to z
II. části oddílu B těchto zásad (Věra Válková, místostarostka)

6560/163 4.

Dohoda o ukončení smluv o centralizovaném zadávání (Věra Válková, místostarostka)

6561/163 5.

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

6562/163 6.

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Věra Válková,
místostarostka)

6563/163 8.

Návrh úpravy znění Provozního řádu střediska Skalice u Frýdku-Místku, stanovení pevné sazby ceny za
spotřebu elektrické energie (Markéta Langrová, člen rady)

6564/163 9.

Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

6565/163 10.

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les (Markéta
Langrová, člen rady)

6566/163 11.

Ukončení nájmů bytů dohodou, podání výpovědi z nájmu bytu, pronájem bytů vyčleněných pro potřeby
sociálního bydlení a pronájem náhradního bytu (Markéta Langrová, člen rady)

6567/163 12.

Ukončení nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. B. Četyny 955/3, O.-Bělský Les a zveřejnění
záměru na pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

6568/163 13.

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru v objektu V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh
(Markéta Langrová, člen rady)

6569/163 14.

Zajištění náhradních bytů pro nájemce bytů v bytovém domě na ul. Jedličkova 1357/8, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

6570/163 15.

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

6571/163 16.

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

6572/163 17.

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

6573/163 18.

Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Proskovická x Špillarova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

6574/163 19.

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Utvenkova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

6575/163 20.

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku v k. ú.
Hrabůvka, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6576/163 21.

Stanovisko k záměru prodeje částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6577/163 22.

Vypůjčka pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6578/163 23.

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

6579/163 24.

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

6580/163 25.

Záměr na změnu nájemní smlouvy na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6581/163 26.

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

6582/163 27.

Návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (Bc.
Martin Bednář, starosta)

6583/163 28.

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

6584/163 29.

Návrh termínů schůzí Rady a zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih na II. pololetí 2018
(Bc. Martin Bednář, starosta)

6585/163 30.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6586/163 31.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova
36A, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6587/163 32.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova
100, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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6588/163 33.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6589/163 34.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6590/163 35.

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

6591/163 36.

Přerušení provozu mateřské školy P. Lumumby 25, Ostrava-Zábřeh (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6592/163 37.

Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6593/163 38.

Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava,
městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6594/163 39.

Rozbory hospodaření za rok 2017 příspěvkových organizací, které byly zřízeny statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

6595/163 40.

Souhlas s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkovou
organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

6596/163 41.

Souhlas s přijetím věcného daru pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou
organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

6597/163 42.

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace do projektu FEEDSCHOOLS (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6598/163 43.

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6599/163 44.

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

6600/163 45.

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33,
příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

6601/163 46.

Žádost o poskytnutí finanční podpory (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6602/163 47.

Žádost o revokaci materiálu a seznámení s obsahem dopisu FC OSTRAVA - JIH, z.s. (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

6603/163 48.

Doplnění návrhu plánu akcí na rok 2018 (Bc. František Dehner, místostarosta)

6604/163 49P. Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)
6605/163 50P. „Rekonstrukce 3 volných bytů - č.1 Slezská 16, č. 2 Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní 30a, Ostrava-Hrabůvka“ dodatek č. 2 (Bc. František Dehner, místostarosta)
6606/163 51P. Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - pavilon TV, dodatek č. 4 (Bc. František Dehner,
místostarosta)
6607/163 52P. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro zpracování PD akce
„Parkoviště ul. V. Jiřikovského, Ostrava-Dubina“ (Bc. František Dehner, místostarosta)
6608/163 53P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 50.18 Zpracování
projektové dokumentace „Výměna umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159,
161, 165, Ostrava-Zábřeh“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6609/163 54P. Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS „Provádění
oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6610/163 55P. Vyloučení vybraného dodavatele, výzva dalšímu účastníku ZŘ nebo zrušení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka
na služby) - VZ 137.17 Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukce bytového domu Jubilejní
506/73, Ostrava-Hrabůvka" ORG 170015 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6611/163 56P. Vysvětlení zadávací dokumentace (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 –
2020 vč. čištění MK (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6612/163 57P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 56.18 Zpracování projektové
dokumentace „Vnitřní úpravy v bytovém domě Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, včetně výměny
rozvodů” (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6613/163 58P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Rekonstrukce školního
hřiště vč. oplocení, ZŠ Volgogradská, Ostrava-Zábřeh“ VZ 47.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
6614/163 59P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Sanace statických poruch v
objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh“ VZ 53.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3 z 30

6615/163 60P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 21.18 „Parkoviště, ul.
Aviatiků, p.p. č. 463/6 k.ú. Hrabůvka” (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6616/163 61P. Výzva (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - „Dětské hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul.
Mitušova“ VZ 48.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6617/163 62P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 113.17 „Vybudování chodníku
u CDU – SPORT v Ostravě - Výškovicích“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6618/163 63P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 17.18 „Opravy asfaltových
povrchů na místních komunikacích III. a IV. třídy svěřených do správy městského obvodu Ostrava–Jih, v
lokalitě Výškovice a Dubina, Hrabůvka" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6619/163 64P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 46.18 „Parkoviště a
předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Zábřeh“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
6620/163 65P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 51.18 „Oprava školní
kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
6621/163 66P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 25.18 „Dodávka stolních počítačů 2018“
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6622/163 67P. Zpráva komise (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)
6623/163 68P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 36.18 „Provoz Sportovního centra Dubina"
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6624/163 69P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování projektové dokumentace „Oprava
sociálních zařízení a oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ VZ 35.18 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6625/163 70P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování projektové dokumentace „Oprava
sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 37.18 (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6626/163 71P. Zpráva komise (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)
6627/163 72P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení MŠ J.
Maluchy 105, Ostrava-Dubina“ VZ 40.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6628/163 73.

Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-Hrabová o poskytnutí slevy za pronájem SC Dubina
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

6629/163 74P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 43.18 „Vybudování
bezbariérového přístupu do 2. NP objektu na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka“ (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6630/163 75P. Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, ZPŘ) - VZ 41.18
Rekonstrukce střechy na objektu Horní 55, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
6631/163 76.

Vyjádření k potřebě vzniku nízkoprahového zařízení na území městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin
Bednář, starosta)

6632/163 77.

Nájemné za pronájem bytů (Markéta Langrová, člen rady)

6633/163 78.

Nájemné za pronájem nebytových prostor, garáží a garážových stání v obytných domech (Markéta
Langrová, člen rady)

6634/163 79.

Zveřejnění záměru k umístění přijímací antény na střechu bytového domu Vaňkova 1012/50, OstravaBělský Les (Markéta Langrová, člen rady)

6635/163 80.

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

6636/163 81.

Návrh změny Územního plánu Ostravy - lokalita Místecká, Moravská (Ing. Otakar Šimík, člen rady)

6637/163 82P. Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - 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)
6638/163 83P. „Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka“ (Bc. František Dehner, místostarosta)
6639/163 84P. Veřejná zakázka „Výměna oken a dveří v budově A na ul. Volgogradská 349/32A, Ostrava-Zábřeh“ dodatek č. 1 (Markéta Langrová, člen rady)
6640/163 85P. Uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání - Drogerie a čisticí prostředky, Obalový materiál a
jednorázové papírové výrobky (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6641/163 OR

Odvolání a jmenování člena komise ekonomické a investiční (Ing. Adam Rykala, člen rady)

staženo

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřeviny (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

7.
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6557/163
1

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih:
1) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 140 tis. Kč dle bodu 1) upravené důvodové zprávy
předloženého materiálu
2) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 400 tis. Kč dle bodu 2) důvodové zprávy předloženého materiálu
3) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 5 tis. Kč dle bodu 3) důvodové zprávy předloženého materiálu
4) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 2 tis. Kč dle bodu 4) důvodové zprávy předloženého materiálu
5) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 1 tis. Kč dle bodu 5) důvodové zprávy předloženého materiálu
6) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 6 tis. Kč dle bodu 6) důvodové zprávy předloženého materiálu
7) Základní škola a mateřská škola MUDr. Emilie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 4 tis.Kč dle bodu 7) důvodové zprávy
předloženého materiálu

6558/163
2

Návrh rozpočtových opatření č. 16/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018
Rada městského obvodu
schvaluje
a) změnu závazného ukazatele dle bodu 1), 2), 4) důvodové zprávy předloženého materiálu
b) rozpočtové opatření, kterým se
1)
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 51xx o 400 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 358 o 400 tis. Kč
2)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 140 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6351, ORG 415 o 140 tis. Kč
3)
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2229 o 101 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 311x, pol. 51xx o 33 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 0400016000000 o 68 tis. Kč
4)
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 311x, pol. 2322 o 18 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 311x, pol. 5331, ORG dle bodu 4) důvodové zprávy předloženého materiálu o
18 tis. Kč
5)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 564 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400212000000 o 564 tis. Kč
6)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG dle bodu 6) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 85 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400213000000 o 85 tis. Kč
7)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400066000000 o 1 217 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3639, pol. 6121, ORG 0400065000000 o 1 217 tis. Kč

6559/163
3

Návrh na schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění
pozdějších změn a to z II. části oddílu B těchto zásad
Rada městského obvodu
rozhodla
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o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn z II. části oddílu B
těchto zásad a zadat zakázku na upgrade hlasovacího, evidenčního a řídícího systému H.E.R. dodavateli a
zhotoviteli Zdeněk Němec – BitEST, IČ: 16536673
6560/163
4

Dohoda o ukončení smluv o centralizovaném zadávání
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dohody o ukončení smlouvy o centralizovaném zadávání č.j. 44/035/1/15 ze dne 10.06.2015, s
účinností ke dni 31.05.2018
rozhodla
o uzavření Dohody o ukončení smlouvy o centralizovaném zadávání agendové č. S/1329/2016/OHS ze dne
12.04.2016, s účinností ke dni 31.05.2018

6561/163
5

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 123, 0 + 2, I. kat.,
D. L. a M., bytem Ostrava-Zábřeh

6562/163
6

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách za období od 01.01.2018 do 31.03.2018

6563/163
8

Návrh úpravy znění Provozního řádu střediska Skalice u Frýdku-Místku, stanovení pevné sazby
ceny za spotřebu elektrické energie
Rada městského obvodu
schvaluje
s účinností od 01.05.2018 upravené znění Provozního řádu střediska Skalice u Frýdku-Místku nacházejícího
se na pozemku p. č. st. 919, p. č. st. 920, p. č. st. 944, p. č. st. 945 ,p. č. 1065/1, p. č. 1065/2 vše v k. ú.
Skalice u Frýdku-Místku, ve znění předloženého návrhu, dle důvodové zprávy
rozhodla
pro rok 2018 stanovit pevnou sazbu ceny za spotřebu elektrické energie ve výši 5,84 Kč/kWh nájemcům
chatek, tj. objektu bez č.p./č.e., který je součástí pozemku p. č. st. 919 v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku
(zděná chatka), objektu rodinné rekreace č.e.124, který je součástí pozemku p.č. st. 944 v k. ú. Skalice u
Frýdku-Místku (dřevěná chatka), objektu rodinné rekreace č.e.124, který je součástí pozemku p. č. st. 945
v k. ú. Skalice u Frýdku-Místku (dřevěná chatka), ve středisku Skalice u Frýdku-Místku, dle důvodové
zprávy
zmocňuje
odbor BH ke každoroční aktualizaci výše sazby ceny za spotřebu elektrické energie pro příslušný kalendářní
rok a oznámení jejich výše zájemcům na intranetových webových stránkách, dle důvodové zprávy

6564/163
9

Pronájem bytů výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o
nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Václava Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, 1+3, standard,
H. M., Ostrava-Kunčičky
Edisonova 404/5, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard,
P. K., Ostrava-Hrabůvka
Edisonova 404/5, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard,
F. P., Ostrava-Hrabůvka
Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard,
N. J., Ostrava-Bělský Les
Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard,
S. S., Ostrava-Poruba
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Jižní 2251/9, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard,
G. T., Lučina
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
zrušuje
výběrové řízení na pronájem bytu č. 55, ul. Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh na základě uzavření
dohody o přistoupení k dluhu
rozhodla
nevybrat žádného ze zúčastněných uchazečů na pronájem bytu č. 55, ul. Karpatská 2857/20, OstravaZábřeh formou výběrového řízení na základě uzavření dohody o přistoupení k dluhu a zveřejnit záměr na
pronájem bytu formou výběrového řízení za smluvní nájemné
6565/163
10

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 77,85 m² v objektu ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeného 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 Bohumíra
Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, panu Milanu Lipinovi, IČO 65481321, se sídlem Horní 1479/88,
Ostrava-Hrabůvka, za účelem provozování občerstvení, s výší nájemného 3 001 Kč/m²/rok, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy
II. o uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu s panem Milanem
Lipinou, IČO 65481321, se sídlem Horní 1479/88, Ostrava-Hrabůvka, z důvodu vyřizování změny účelu
užívání, a to za podmínky uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu
do 15 dnů od doručení písemné výzvy k uzavření této smlouvy, v rozsahu předloženého návrhu
rozhodla
v případě neuzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu ve stanovené
lhůtě, uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě a smlouvu o právu provést stavbu v rozsahu dle
schváleného návrhu smlouvy s dalším žadatelem v pořadí paní Ing. Andreou Janásovou, IČO 03767370, se
sídlem Domažlická 595/16, Ostrava-Heřmanice, za účelem provozování zdravé výživy, s výší nájemného 2
000 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

6566/163
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Ukončení nájmů bytů dohodou, podání výpovědi z nájmu bytu, pronájem bytů vyčleněných pro
potřeby sociálního bydlení a pronájem náhradního bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmů bytů dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
K. K., Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh
P. T., Jubilejní 291/34, Ostrava-Hrabůvka
II.
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy
K. O., Patrice Lumumby 2162/19, Ostrava-Zábřeh,
III.
o pronájmu bytů vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smluv
o nájmů bytů, dle důvodové zprávy
Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard,
K. M., Ostrava-Zábřeh
Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard,
B. J., Ostrava-Zábřeh
Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard,
F. A., Ostrava-Zábřeh
IV.
- o pronájmu náhradního bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard,
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K. M., Ostrava-Zábřeh a K. L., Ostrava-Zábřeh
- o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
K. M., Ostrava-Zábřeh a K. L., Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh,
6567/163
12

Ukončení nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. B. Četyny 955/3, O.-Bělský Les a
zveřejnění záměru na pronájem
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě č. p. 955, stojícím na pozemku p. č. 160 v
k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Bohumíra Četyny 955/3, Ostrava-Bělský Les, podanou nájemcem
panem J. B., bytem Ostrava-Hrabůvka
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 3,2 m² v bytovém domě č. p. 955,
který stojí na pozemku p. č. 160 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Bohumíra Četyny 955/3, OstravaBělský Les, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 539 Kč/m²/rok, bez určení účelu
užívání za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a
násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění
pozdějších předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách, ve znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou v rozporu s běžnými
morálně etickými a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým podtextem, dle důvodové zprávy

6568/163
13

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru v objektu V Zálomu 2948/1,
O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 8/032/25/14 ze dne 16.04.2014, ve znění dodatků, na
pronájem prostoru o výměře 871,85 m² v objektu č. p. 2948, objekt občanské vybavenosti, který je
součástí pozemku p. č. st. 4591, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu
2948/1, Ostrava-Zábřeh, za účelem užívání jako provozní zázemí artistického uskupení, s výší ročního
nájemného 15 416 Kč, jehož nájemcem je spolek Cirkus trochu jinak, z. s., IČO 22878670, se sídlem Hlavní
34, Vřesina, a to z důvodu změny doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou 15 let, v rozsahu dle
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

6569/163
14

Zajištění náhradních bytů pro nájemce bytů v bytovém domě na ul. Jedličkova 1357/8,
O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
v návaznosti na směnu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému
obvodu Ostrava-Jih, a to pozemku p.č.st.1471, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, jehož
součástí je stavba č. p. 1357 - objekt bydlení, adresní místo Jedličkova 1357/8, obec Ostrava za nemovitou
věc ve vlastnictví Charity Ostrava, o zajištění náhradních bytů pro nájemce bytů v bytovém domě na ul.
Jedličkova 1357/8, Ostrava-Zábřeh
- o pronájmu náhradního bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Vlasty Vlasákové 963/17, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard,
P. M., Ostrava-Zábřeh
- o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
P. M., Jedličkova 1357/8, Ostrava-Zábřeh,

6570/163
15

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu ze zákona
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
Plzeňská 2619/8, 0+2, standard,
M. Ž., Ostrava-Zábřeh

6571/163
16

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
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o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Čujkovova 1718/29, 0+2, standard,
I. G., Ostrava-Zábřeh
6572/163
17

Žádosti o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu
(společném nájmu) bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu ze zákona
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 30.04.2018, dle důvodové zprávy
Jugoslávská 2777/20, 1+3, standard,
J. F., Ostrava-Zábřeh
Zlepšovatelů 556/14, 1+2, standard,
T. L. a T. L., Ostrava-Hrabůvka
II.
o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu s účinností od 01.05.2018 na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
Jugoslávská 2777/20, 1+3, standard,
M. M., Ostrava-Zábřeh
Zlepšovatelů 556/14, 1+2, standard,
R. K., M. K., Ostrava-Hrabůvka

6573/163
18

Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Proskovická x
Špillarova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu bezúplatně nenabýt:
1) pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava:
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.

443/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 202 m²
443/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 182 m²
808/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1419 m²
808/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1637 m²
808/37 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 55 m²

2) stavbu obslužné komunikace realizovanou v rámci akce "Vilapark Proskovická - IS, komunikace a HTÚ"
na pozemcích uvedených v bodě 1) tohoto usnesení
z vlastnictví společnosti VMI Silesia Group s.r.o., IČ: 04648242, se sídlem Pelclova 2500/5, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením správy městskému obvodu
Ostrava-Jih
6574/163
19

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Utvenkova
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita ul. Utvenkova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání části pozemku pod stavbou parkovacího stání č. 9 panu T. M., bytem
Ostrava-Polanka, za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 540 Kč ročně + zákonná sazba DPH na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

6575/163
20

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku v k.
ú. Hrabůvka, ul. Horní
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru - umístění plynovodní přípojky v rámci stavby pod názvem „NOMINO´S
PIZZA-HRABŮVKA“, v předpokládané délce cca 0,8 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 311/33 ostatní
plocha, jiná plocha v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka
Moravel a.s., IČ: 451 92 511, se sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského 42, PSČ 783 71, je platný do
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30.04.2020
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 311/33 ostatní
plocha, jiná plocha v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění plynovodní přípojky v předpokládané délce cca 0,8 bm v rámci
stavby pod názvem „NOMINO´S PIZZA-HRABŮVKA“, ve prospěch společnosti Moravel a.s., IČ: 451 92 511,
se sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského 42, PSČ 783 71, za úhradu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý
i započatý bm plynovodní přípojky
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování plynovodní přípojky, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.04.2020 uzavřít se společností Moravel a.s., IČ: 451
92 511, se sídlem Olomouc-Holice, Sladkovského 42, PSČ 783 71, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu
6576/163
21

Stanovisko k záměru prodeje částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p. p.
č. 654/51, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 37 m² a část pozemku p. p. č. 654/52, ostatní plocha, zeleň,
o výměře cca 32 m², tj. o celkové výměře cca 69 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Samoljovova, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedené části pozemků

6577/163
22

Vypůjčka pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít s Technickými službami Ostrava-Jih, příspěvkovou organizací, IČ: 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy
3202/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemku č. 148/17/OMJ ve znění
přílohy tohoto materiálu, spočívající v rozšíření rozsahu pronajaté části pozemku p.č.st. 1716/1 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, z výměry „260 m²“ na výměru „260 m² a 50 m²“ za účelem
umístění kontejnerů pro činnost technických služeb, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

6578/163
23

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout:
1. parkovací stání č. 03 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. 28 podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc. č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana za účelem užívání
parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční
výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
3. parkovací stání č. 33 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
4. parkovací stání č. 15 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc. č. 199 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka za účelem užívání
parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční
výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
5. parkovací stání č. 56 v nadzemním 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

6579/163
24

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. 2457, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny
2. pozemek p.č.st. 2616, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny
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3. ½ pozemku p.č.st. 2967/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,5 m² (celková výměra 19 m²) v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
4. ½ pozemku p.č.st. 2970/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,5 m² (celková výměře 19 m²) v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
5. pozemek p.č.st. 2972/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova
6. část pozemku p.č.st. 2973/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8,87 m² (celková výměra 153 m²)
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1475/25444 příslušejícího k jednotce 6666/196 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
6580/163
25

Záměr na změnu nájemní smlouvy na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční
Rada městského obvodu
zrušuje
usnesení č. 6533/161 ze dne 12.04.2018
rozhodla
o záměru změnit Nájemní smlouvu č. 417/17/OMJ ze dne 12.03.2018, uzavřenou s panem J. A., bytem
700 30 Ostrava-Zábřeh, spočívající v úpravě účelu pronájmu části pozemku p.p.č. 833/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 22 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, z účelu „užívání jako oplocené zahrady“ na účel „zřízení a
užívání vjezdu k autoservisu“ a v úpravě výše nájemného za užívání dotčené části pozemku o výměře 22
m² za účelem zřízení a užívání vjezdu z „11 Kč/m²/rok“ na „70 Kč/m²/rok“

6581/163
26

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.p.č. 1237/6 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava–Jih za účelem uložení zemní kabelové přípojky NN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 500 Kč +
zákonná sazba DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, udržování a provozování zemní kabelové přípojky NN, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 3424-558/2016
rozhodla
uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín
IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

6582/163
27

Návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem na úpravu obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2016, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, a to dle Přílohy č. 3 tohoto materiálu

6583/163
28

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - M. F.
Rada městského obvodu
souhlasí
s prominutím pohledávky ve výši 60 %, tzn. prominout částku ve výši 28 072,80 Kč paní M.F., zastoupené
zmocněncem panem I. F., představující kapitalizovaný poplatek z prodlení vzniklý z titulu pozdní úhrady
nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu na ul. Čujkovova v Ostravě-Zábřehu za období
5/2010 a pozdní úhrady nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2009 a rok 2010 za předmětný byt dle
důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
prominout pohledávku ve výši 60 %, tzn. prominout částku ve výši 28 072,80 Kč paní M. F., zastoupené
zmocněncem panem I. F., představující kapitalizovaný poplatek z prodlení vzniklý z titulu pozdní úhrady
nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 22 na ul. Čujkovova v Ostravě-Zábřehu za
období 5/2010 a pozdní úhrady nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2009 a rok 2010 za předmětný byt dle
důvodové zprávy

6584/163
29

Návrh termínů schůzí Rady a zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih na II.
pololetí 2018
Rada městského obvodu
schvaluje
termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva na II. pololetí roku 2018 takto:
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schůze rady:
schůze
schůze
schůze
schůze
schůze
schůze

dne
dne
dne
dne
dne
dne

19.07.2018
09.08.2018
30.08.2018
13.09.2018
27.09.2018
11.10.2018

zasedání zastupitelstva:
zasedání dne 06.09.2018
6585/163
30

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih v celkové hodnotě 251 055,98 Kč dle předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizaci zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

6586/163
31

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy OstravaHrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v
celkové hodnotě 214 876,20 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

6587/163
32

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v
celkové hodnotě 315 961,60 Kč dle předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

6588/163
33

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové
organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě
184 372,43 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

6589/163
34

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana
45, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
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rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě
679 926,72 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
6590/163
35

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

6591/163
36

Přerušení provozu mateřské školy P. Lumumby 25, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
souhlasí
s přerušením provozu mateřské školy P. Lumumby 25, která je odloučeným pracovištěm Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární
město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

6592/163
37

Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský
obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s přerušením provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2018, za předpokladu, že bude zajištěna
péče o děti v období přerušení provozu jednotlivých mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární
město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

6593/163
38

Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je statutární
město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s přerušením provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je statutární město
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih ve školním roce 2017/2018 dle předloženého návrhu

6594/163
39

Rozbory hospodaření za rok 2017 příspěvkových organizací, které byly zřízeny statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a
kultuře
Rada městského obvodu
projednala
hospodaření za rok 2017 příspěvkových organizací, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře, výši zlepšených výsledků
hospodaření dosažených těmito příspěvkovými organizacemi za rok 2017 a návrhy na rozdělení zlepšených
výsledků hospodaření dle tab. č. 1 (příloha zápisu z jednání rozborové komise)
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí výsledky hospodaření a návrhy na rozdělení
dosažených zlepšených výsledků hospodaření za rok 2017 příspěvkových organizací, které byly zřízeny
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a
kultuře dle tabulky č. 1 (příloha zápisu z jednání rozborové komise)

6595/163
40

Souhlas s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7,
příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje souhlas
s přijetím finančního daru v hodnotě 10 000 Kč do vlastnictví Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova
7, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy

6596/163
41

Souhlas s přijetím věcného daru pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
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uděluje souhlas
s přijetím věcného daru v hodnotě 125 286 Kč do vlastnictví Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova
12, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy
6597/163
42

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace do projektu FEEDSCHOOLS
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace, do
projektu FEEDSCHOOLS financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů

6598/163
43

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizace, do projektu v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony II"

6599/163
44

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro
školní rok 2018/2019, dle předloženého návrhu

6600/163
45

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova
33, 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-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové
organizace, dle předložené důvodové zprávy
schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, a to
snížením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 4 tis. Kč dle předložené důvodové zprávy

6601/163
46

Žádost o poskytnutí finanční podpory
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s poskytnutím finančního daru zapsanému spolku Salsa Live, z.s., Baarova 1160/17, 709 00 OstravaMariánské Hory, IČ: 05434068 ve výši 20 000 Kč na částečnou úhradu nájemného DK Akord při pořádání
mezinárodní taneční akce SALSA LIVE 6 festival

6602/163
47

Žádost o revokaci materiálu a seznámení s obsahem dopisu FC OSTRAVA - JIH, z.s.
Rada městského obvodu
bere na vědomí
dopis ze dne 09.04.2018 od zapsaného spolku FC OSTRAVA - JIH, Krasnoarmejců 2283/26a, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 70312966 ve věci revokace usnesení č. 6336/156 Rady městského obvodu Ostrava-Jih
ze dne 15.03.2018 - dle přílohy
trvá
na svém usnesení č. 6336/156 ze dne 15.03.2018

6603/163
48

Doplnění návrhu plánu akcí na rok 2018
Rada městského obvodu
schvaluje
doplnění plánu akcí na rok 2018 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

6604/163
49P

Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
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rozhodla
o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/1313/2017/INV ze dne 07.12.2017 se
zhotovitelem JV Agro Morava s.r.o.,Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26826411 na realizaci VZ
155.16 na stavbu „Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh“ v důsledku skutečnosti vyžadující
úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu dodatečných prací nad rámec SOD
nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový
rozpočet na tuto zakázku se zvyšuje konečná cena díla 20 485 674,96 Kč bez DPH na tuto zakázku o částku
1 501 304,80 Kč bez DPH na částku 21 986 979,76 Kč bez DPH
rozhodla
o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení
díla o 45 kalendářních dnů na 215 kalendářních dnů
bere na vědomí
navýšení částky DPH o 315 274,01 Kč na 4 617 265,75 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo agendové č.
S/1313/2017/INV na realizaci VZ 155.16 na stavbu „Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 03. 05. 2018
6605/163
50P

„Rekonstrukce 3 volných bytů - č.1 Slezská 16, č. 2 Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní 30a, OstravaHrabůvka“ - dodatek č. 2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/1275/2017/INV na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 3
volných bytů - č.1 Slezská 16, č. 2 Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní 30a, Ostrava-Hrabůvka“ se zhotovitelem
Dobré stavby s.r.o., Serafinova 396/9, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 25828495, kterým se snižuje konečná
cena na tuto zakázku o částku - 9 189 Kč bez DPH na částku 1 147 222 Kč bez DPH, a kterým se upravuje
položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace
nových prací
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/1275
/2017/INV na realizaci „Rekonstrukce 3 volných bytů - č.1 Slezská 16, č. 2 Velflíkova 7, č. 3 Jubilejní 30a,
Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 30. 04. 2018

6606/163
51P

Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - pavilon TV, dodatek č. 4
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/1190/2017/INV ze dne 08.11.2017 na
veřejnou zakázku VZ 11.17 „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. 4 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 29 523 Kč bez DPH na 8 711 144,44 Kč
bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací
nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkoly související s uzavřením dodatku č. 4 k SoD agendové číslo S/1190
/2017/INV.
Termín: 07. 05. 2018

6607/163
52P

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro zpracování PD
akce „Parkoviště ul. V. Jiřikovského, Ostrava-Dubina“
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností
PODA a. s., ul. 28. října 1168/02, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816179 dle přiloženého návrhu
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy
Termín: 25. 05. 2018

6608/163
53P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 50.18
Zpracování projektové dokumentace „Výměna umakartových bytových jader v bytových domech
Volgogradská 159, 161, 165, Ostrava-Zábřeh“
Rada městského obvodu
rozhodla
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o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 50.18 Zpracování projektové dokumentace „Výměna
umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159, 161, 165, Ostrava-Zábřeh“ v
otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí 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. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. 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 50.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 26. 07. 2018
6609/163
54P

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS
„Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“
Rada městského obvodu
bere na vědomí
zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v DNS VZ 10.16
Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava-Jih“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, za I. čtvrtletí roku 2018, a to:
- 91/2017 Oprava volného bytu č. 5, Edisonova 5/404, Ostrava-Hrabůvka
- 183/2017 Oprava volného bytu č. 8, Edisonova 5/404, Ostrava-Hrabůvka
- 195/2017 Oprava volného bytu č. 12, Horymírova 14/2949, Ostrava-Zábřeh
- 221/2017 Oprava volného bytu č. 4, Edisonova 5/404, Ostrava–Hrabůvka
- 239/2017 Oprava volného bytu č. 45, M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina
- 243/2017 Oprava volného bytu č. 9, Edisonova 25/382, Ostrava-Hrabůvka
- 132/2017 Oprava volného bytu č. 2, Edisonova 5/404, Ostrava-Hrabůvka
- 248/2017 Oprava volného bytu č. 16, Horymírova 14/2949, Ostrava-Zábřeh
- 255/2017 Oprava volného bytu č. 53, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh
- 258/2017 Oprava volného bytu č. 32, M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina
- 259/2017 Oprava volného bytu č. 8, Tarnavova 8/3016, Ostrava-Zábřeh
- 261/2017 Oprava volného bytu č. 5, Edisonova 84/793, Ostrava-Hrabůvka
- 264/2017 Oprava volného bytu č. 19, Markova 16/2947, Ostrava-Zábřeh
- 266/2017 Oprava volného bytu č. 18, Výškovická 186/632, Ostrava-Výškovice
- 271/2017 Oprava volného bytu č. 6, Zlepšovatelů 8/553, Ostrava-Hrabůvka
- 272/2017 Oprava volného bytu č. 63, Čujkovova 29/1718, Ostrava-Zábřeh
- 273/2017 Oprava volného bytu č. 17, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh
- 274/2017 Oprava volného bytu č. 22, B. Václavka 19/1017, Ostrava-Bělský Les
- 277/2017 Oprava volného bytu č. 1, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh
- 279/2017 Oprava volného bytu č. 11, Jiskřiček 12/2214, Ostrava-Zábřeh
- 280/2017 Oprava volného bytu č. 10, Dr. Šavrdy 13/3026, Ostrava-Bělský Les
- 282/2017 Oprava volného bytu č. 6, Zlepšovatelů 6/552, Ostrava-Hrabůvka
- 283/2017 Oprava volného bytu č. 48, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh
- 285/2017 Oprava volného bytu č. 41, Čujkovova 29/1718, Ostrava-Zábřeh
- 290/2017 Oprava volného bytu č. 18, Hasičská 3/366, Ostrava-Hrabůvka
- 291/2017 Oprava volného bytu č. 24, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh
- 292/2017 Oprava volného bytu č. 46, Čujkovova 29/1718, Ostrava-Zábřeh
- 293/2017 Oprava volného bytu č. 4, Plzeňská 10/2619, Ostrava-Zábřeh
- 294/2017 Oprava volného bytu č. 1, Zlepšovatelů 24/561, Ostrava-Hrabůvka
- 295/2017 Oprava volného bytu č. 73, Plzeňská 10/2619,Ostrava-Zábřeh
- 1/2018 Oprava volného bytu č. 1, Edisonova 19/379, Ostrava-Hrabůvka
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6610/163
55P

2/2018 Oprava volného bytu č. 11, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh
3/2018 Oprava volného bytu č. 44, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh
4/2018 Oprava volného bytu č. 76, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh
5/2018 Oprava volného bytu č. 30, V. Košaře 4/125, Ostrava–Dubina
6/2018 Oprava volného bytu č. 2, Jubilejní 30/293, Ostrava-Hrabůvka
7/2018 Oprava volného bytu č. 33, Odborářská 74/678, Ostrava-Hrabůvka
8/2018 Oprava volného bytu č. 51, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh
9/2018 Oprava volného bytu č. 4, Jubilejní 65/494, Ostrava-Hrabůvka
10/2018 Oprava volného bytu č. 25, Tarnavova 8/3016, Ostrava-Zábřeh
11/2018 Oprava volného bytu č. 9, Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh
12/2018 Oprava volného bytu č. 16, Edisonova 84/793, Ostrava-Hrabůvka
13/2018 Oprava volného bytu č. 14, Horymírova 4/2975, Ostrava-Zábřeh
14/2018 Oprava volného bytu č. 9, Svornosti 3/2281, Ostrava-Zábřeh
15/2018 Oprava volného bytu č. 30, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh
16/2018 Oprava volného bytu č. 19, Oráčova 1/1326, Ostrava-Hrabůvka
17/2018 Oprava volného bytu č. 4, Jubilejní 61/350, Ostrava-Hrabůvka
18/2018 Oprava volného bytu č. 4, V.Vlasákové 17/963, Ostrava-Bělský Les
19/2018 Oprava volného bytu č. 3, ul. Zlepšovatelů 52/575, Ostrava-Hrabůvka
20/2018 Oprava volného bytu č. 4, ul. Plzeňská 8/2619, Ostrava-Zábřeh
21/2018 Oprava volného bytu č. 32, Plzeňská 8/2619, Ostrava-Zábřeh
22/2018 Oprava volného bytu č. 43, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh
23/2018 Oprava volného bytu č. 18, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh
24/2018 Oprava volného bytu č. 49, Čujkovova 29/1718, Ostrava-Zábřeh
25/2018 Oprava volného bytu č. 3, ul. Zlepšovatelů 12/555, Ostrava-Hrabůvka
26/2018 Oprava volného bytu č. 1, Jižní 9/2251, Ostrava-Zábřeh
28/2018 Oprava volného bytu č. 44, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh
29/2018 Oprava volného bytu č. 82, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh
30/2018 Oprava volného bytu č. 50, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh
31/2018 Oprava volného bytu č. 26, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh
32/2018 Oprava volného bytu č. 74, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh
33/2018 Oprava volného bytu č. 33, Horní 29/679, Ostrava-Hrabůvka
35/2018 Oprava volného bytu č. 14, Horní 29/679, Ostrava-Hrabůvka
39/2018 Oprava volného bytu č. 10, P. Lumumby 4/2262, Ostrava-Zábřeh
41/2018 Oprava volného bytu č. 55, Oráčova 1/1326, Ostrava-Hrabůvka
44/2018 Oprava volného bytu č. 2, Jubilejní 12/255, Ostrava-Hrabůvka

Vyloučení vybraného dodavatele, výzva dalšímu účastníku ZŘ nebo zrušení ZŘ (nadlimitní
veřejná zakázka na služby) - VZ 137.17 Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukce
bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka" ORG 170015
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o vyloučení vybraného dodavatele na realizaci této
nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 137.17 Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukce
bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka" ORG 170015:
- ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/8, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 28608909, dle § 124 odst. 2
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
rozhodla
zrušit zadávací řízení k této nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 137.17 Zpracování projektové
dokumentace na „Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka" ORG 170015 dle §
127 odst. 2 písm. b), písm. d) a písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, poté co zanikne účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli ATRIS, s.r.o. po jeho
vyloučení
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony u této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 137.17 Zpracování
projektové dokumentace na „Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka" ORG
170015 vyplývající z usnesení
Termín: 22. 06. 2018

6611/163
56P

Vysvětlení zadávací dokumentace (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 – 2020 vč. čištění MK
Rada městského obvodu
bere na vědomí
vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 15.18 Zimní údržba
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020
vč. čištění MK dle přiložené důvodové zprávy

6612/163
57P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 56.18 Zpracování
projektové dokumentace „Vnitřní úpravy v bytovém domě Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh,
včetně výměny rozvodů”
Rada městského obvodu
rozhodla
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zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 56.18 Zpracování
projektové dokumentace „Vnitřní úpravy v bytovém domě Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, včetně
výměny rozvodů” 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. Irena Peterová, 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. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 56.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 28. 06. 2018
6613/163
58P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Rekonstrukce
školního hřiště vč. oplocení, ZŠ Volgogradská, Ostrava-Zábřeh“ VZ 47.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 47.18
„Rekonstrukce školního hřiště vč. oplocení, ZŠ Volgogradská, Ostrava-Zábřeh“ ve smyslu § 27 v návaznosti
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a oddílu
B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v
předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Eva Kurková, odbor investiční
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
náhradníci členů:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
1. Ing. Eva Kurková, odbor investiční
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 47.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 29. 06. 2018

6614/163
59P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Sanace
statických poruch v objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh“ VZ 53.18
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Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 53.18 „Sanace
statických poruch v objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Ivana Chlumecká, 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. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 53.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 10. 07. 2018
6615/163
60P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 21.18
„Parkoviště, ul. Aviatiků, p.p. č. 463/6 k.ú. Hrabůvka”
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 21.18
„Parkoviště, ul. Aviatiků, p.p. č. 463/6 k.ú. Hrabůvka” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 21.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 28. 06. 2018
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6616/163
61P

Výzva (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - „Dětské hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih,
Hrabůvka, ul. Mitušova“ VZ 48.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 48.18 „Dětské hřiště č.
4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v návaznosti na
ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Eva Kurková, odbor investiční
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Eva Kurková, odbor investiční
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 48.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 14. 09. 2018

6617/163
62P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 113.17
„Vybudování chodníku u CDU – SPORT v Ostravě - Výškovicích“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 113.17 „Vybudování
chodníku u CDU – SPORT v Ostravě - Výškovicích“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
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3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 113.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 28. 06. 2018
6618/163
63P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 17.18 „Opravy
asfaltových povrchů na místních komunikacích III. a IV. třídy svěřených do správy městského
obvodu Ostrava–Jih, v lokalitě Výškovice a Dubina, Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 17.18 „Opravy
asfaltových povrchů na místních komunikacích III. a IV. třídy svěřených do správy městského obvodu
Ostrava–Jih, v lokalitě Výškovice a Dubina, Hrabůvka" dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Jaroslav Musial, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 17.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky
Termín: 28. 06. 2018

6619/163
64P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 46.18 „Parkoviště
a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Zábřeh“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 46.18 „Parkoviště a
předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Zábřeh“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Karel Malík, předseda komise ekonomické a investiční, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 46.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 28. 06. 2018
6620/163
65P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 51.18 „Oprava
školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 51.18 „Oprava školní
kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
2. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Mgr. Martin Pail, ředitel Základní školy a mateřské školy, Ostrava–Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
5. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
5. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 51.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 28. 06. 2018

6621/163
66P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 25.18 „Dodávka stolních
počítačů 2018“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele u veřejné zakázky na dodávky VZ
25.18 „Dodávka stolních počítačů 2018" a o uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem:
- TOPSOFT JKM spol. s r.o., sídlem Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 25403435, na
dodávku 80 kusů stolních počítačů All In One a 2 kusů stolních počítačů Miditower za celkovou nabídkovou
cenu 995 810 Kč bez DPH
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ukládá
Ing. Radimu Navrátilovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky VZ 25.18
„Dodávka stolních počítačů 2018“
Termín: 10. 05. 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 dodávky VZ 25.18 „Dodávka stolních počítačů 2018“
Termín: 31. 05. 2018
6622/163
67P

Zpráva komise (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
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu k veřejné zakázce na služby VZ 10.18 „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře
svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018“ o vyloučení účastníka, a to:
- MD Služby Morava, s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:
05437334,
- Milan Oračko, Hněvotín 159, 783 47 Hněvotín, IČO: 46555731,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na služby VZ
10.18 „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v
roce 2018“ a o uzavření rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- ŠÍP STAVING s.r.o., Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 25385755, za nabídkovou cenu za
likvidaci 1 m² pískovišť včetně mobiliáře a odvoz sutě na skládku 190 Kč bez DPH, za nabídkovou cenu za
dorovnání 1 m² a úpravy nově vzniklé plochy do roviny včetně pokládky dlažby 500 Kč bez DPH a za
nabídkovou cenu za dorovnání 1 m² a úpravy nově vzniklé plochy do roviny včetně zatravnění 230 Kč bez
DPH, tj. za jednotkové ceny uvedené v čl. IV. odst. 1. přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo s dobou
trvání smlouvy ode dne účinnosti této rámcové smlouvy do vyčerpání finančního limitu ve výši 800 tis. Kč +
aktuální sazba DPH, nebo do uplynutí doby, tj. nejpozději do 31. října 2018, podle toho, která skutečnost
nastane dříve
ukládá
Mgr. Danielovi Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na
služby VZ 10.18 „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu
Ostrava-Jih v roce 2018“
Termín: 10. 05. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 10.18 „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře
svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018“
Termín: 25. 05. 2018

6623/163
68P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 36.18 „Provoz Sportovního
centra Dubina"
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele u veřejné zakázky na služby VZ
36.18 „Provoz Sportovního centra Dubina" a o uzavření příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem:
- FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 25908898, za odměnu z vybraných nebo
zprostředkovaných finančních prostředků za užívání hracích ploch za předchozí zdaňovací období ve výši 82
% (viz odst. 1. čl. VII. přiložené příkazní smlouvy) při ročním příjmu za poskytování hracích ploch v objemu
minimálně 1 750 000 Kč vč. DPH (viz odst. 4. čl. III. přiložené příkazní smlouvy)
ukládá
Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
připravit návrh příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ
36.18 „Provoz Sportovního centra Dubina"
Termín: 09. 05. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh příkazní smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky na služby VZ 36.18 „Provoz Sportovního centra Dubina"
Termín: 08. 06. 2018

6624/163
69P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování projektové
dokumentace „Oprava sociálních zařízení a oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11,
Ostrava-Zábřeh“ VZ 35.18
Rada městského obvodu
rozhodla
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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 služby
VZ 35.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálních zařízení a oprava sklepních prostor v
objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- Lenka Jerakasová, se sídlem Marie Majerové 1697/11, 708 00, Ostrava – Poruba, IČ: 63307111, za
nabídkovou cenu 59 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 40 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a
nabídkovou cenou za výkon autorského dozoru 350 Kč bez DPH/hod.
a
jako druhým v pořadí s účastníkem:
- Ing. David Sýkora, Ph.D., se sídlem Podevsí 415/15, 725 28, Ostrava - Hošťálkovice, IČ: 02487209, za
nabídkovou cenu 68 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 42 kalendářních dnů ode dne účinnost smlouvy a
nabídkovou cenou za výkon autorského dozoru 300 Kč bez DPH/hod.
ukládá
Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 35.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava
sociálních zařízení a oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 11. 05. 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 služby VZ 35.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálních zařízení a
oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 25. 05. 2018
6625/163
70P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování projektové
dokumentace „Oprava sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 37.18
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na služby
VZ 37.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17a,
Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- Lenka Jerakasová, se sídlem Marie Majerové 1697/11, 708 00, Ostrava – Poruba, IČ: 63307111, za
nabídkovou cenu 64 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 40 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a
nabídkovou cenou za výkon autorského dozoru 350 Kč bez DPH/hod.
a
jako druhým v pořadí s účastníkem:
- Petr Mareček se sídlem Výletní 782, 757 01, Valašské Meziříčí, IČ: 06053262, za nabídkovou cenu 69 000
Kč bez DPH, s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a nabídkovou cenou za
výkon autorského dozoru 600 Kč bez DPH/hod.
ukládá
Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 37.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava
sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 11. 05. 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 služby VZ 37.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálních zařízení v
objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 25. 05. 2018

6626/163
71P

Zpráva komise (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
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 služby
VZ 18.18 Zpracování projektové dokumentace „Rozšíření EPS na ovládání dveří přístupu do kinosálu kina
Luna, O.-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem CubeNet, s.r.o., se sídlem Zengrova
475/44, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 25388207, za nabídkovou cenu 40 000 Kč bez DPH, s lhůtou
realizace 50 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a nabídkovou cenou za výkon autorského dozoru
500 Kč bez DPH/hod.
ukládá
Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 18.18 Zpracování projektové dokumentace
„Rozšíření EPS na ovládání dveří přístupu do kinosálu kina Luna, O.-Zábřeh“
Termín: 07. 05. 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 služby VZ 18.18 Zpracování projektové dokumentace „Rozšíření EPS na ovládání
dveří přístupu do kinosálu kina Luna, O.-Zábřeh“
Termín: 18. 05. 2018
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6627/163
72P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního
zařízení MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina“ VZ 40.18
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce VZ 40.18 „Oprava sociálního zařízení MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina“ a o uzavření smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem:
- TTM Morava s.r.o., se sídlem Kubánská 1507/8, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 25819046, za nabídkovou
cenu 1 269 054,69 Kč bez DPH, tj. 1 535 556,20 Kč vč. DPH a lhůtou realizace 45 kalendářních dnů od
zahájení díla
a
jako druhým v pořadí s účastníkem:
- JVAgro Morava s.r.o., se sídlem Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26826411, za
nabídkovou cenu 1 540 366,26 Kč bez DPH, tj. 1 863 843,20 Kč vč. DPH a lhůtou realizace 45 kalendářních
dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 40.18 „Oprava sociálního zařízení MŠ J. Maluchy
105, Ostrava-Dubina“
Termín: 10. 05. 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 „Oprava sociálního zařízení MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina“ VZ
40.18
Termín: 24. 05. 2018

6628/163
73

Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-Hrabová o poskytnutí slevy za pronájem SC
Dubina
Rada městského obvodu
souhlasí
s bezplatným užíváním Sportovního centra Dubina dne 05.05.2018 Dětským domovem a Školní jídelnou
Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkovou organizací, se sídlem Reymontova 2a, Ostrava-Hrabová,
IČ: 61989339, za účelem pořádání Florbalového turnaje dětských domovů Moravskoslezského kraje
ukládá
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
předložit materiál na vědomí odboru bytového a ostatního hospodářství
Termín: 27. 04. 2018

6629/163
74P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 43.18
„Vybudování bezbariérového přístupu do 2. NP objektu na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 43.18
„Vybudování bezbariérového přístupu do 2. NP objektu na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka“ dle
ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
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ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 43.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 28. 06. 2018
6630/163
75P

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, ZPŘ) - VZ 41.18
Rekonstrukce střechy na objektu Horní 55, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
bere na vědomí
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce VZ 41.18 Rekonstrukce střechy na objektu Horní 55, Ostrava-Hrabůvka dle přiložené
důvodové zprávy
bere na vědomí
prodloužení lhůt dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

6631/163
76

Vyjádření k potřebě vzniku nízkoprahového zařízení na území městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s textem vyjádření k potřebě vzniku nízkoprahového zařízení na území městského obvodu Ostrava-Jih,
který je přílohou tohoto materiálu
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zaslat vyjádření k potřebě vzniku nízkoprahového zařízení na území městského obvodu Ostrava-Jih
společnosti Vzájemné soužití o.p.s., IČ: 65497996, se sídlem: Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava
Termín: 15. 05. 2018

6632/163
77

Nájemné za pronájem bytů
Rada městského obvodu
rozhodla
s účinností od 01.07.2018 u pronájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih
nezvýšit nájemné
1) u nájemců s uzavřenou smlouvou o nájmu bytu na byty s dříve tzv. regulovaným nájemným ve výši
50,02 Kč/m² započt. podlahové plochy bytu/měsíc pro byty standardní
2) u nájemců s uzavřenou smlouvou o nájmu bytu se smluvním nájemným a s nájemným stanoveným
usnesením Rady městského obvodu Ostrava-Jih
3) u nájemců s uzavřenou smlouvou o nájmu bytu pro byty zvláštního určení a pro byty v bytových domech
na ul. Odborářská 675/68, 676/70, 677/72, 678/74 a na ul. Horní 679/29 v Ostravě-Hrabůvce
4) u nájemců s uzavřenou smlouvou o nájmu bytu pro byty vyčleněné za účelem poskytování
nízkonákladového bydlení s nájemným stanoveným usnesením Rady městského obvodu Ostrava-Jih
dle důvodové zprávy

6633/163
78

Nájemné za pronájem nebytových prostor, garáží a garážových stání v obytných domech
Rada městského obvodu
rozhodla
nezvýšit nájemné za pronájem prostor sloužících podnikání a dalších prostor, garáží a garážových stání,
které se nacházejí v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih v roce 2018 o průměrnou míru inflace za rok 2017, tj. 2,5 % dle důvodové zprávy

6634/163
79

Zveřejnění záměru k umístění přijímací antény na střechu bytového domu Vaňkova 1012/50,
Ostrava-Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru k umístění přijímací antény na stožár STA na střeše bytového domu s č. pop. 1012 na
ul. Vaňkova č. or. 50, Ostrava-Bělský Les, který je součástí pozemku p. č. 207 v k. ú. Dubina u Ostravy, za
účelem poskytování služeb nájemcům v bytových domech Vaňkova 1010/46, 1011/48, 1012/50, 1013/52
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih, na dobu určitou 5 let, za výši úhrady 300 Kč/měsíc bez
DPH. Odběr elektrické energie pro provoz zařízení bude zajištěn nájemcem na základě instalovaného
samostatného elektroměru dle důvodové zprávy.
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6635/163
80

Pronájem sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů vyčleněných pro účely sociálního bydlení v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní
ověření ve městě Ostrava“ na dobu určitou, ode dne účinnosti notářského zápisu o dohodě se svolením k
vykonatelnosti co do povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle důvodové zprávy
Horymírova 2949/12, 1+3, standard,
V. E.
Bedřicha Václavka 1019/3, 1+2, standard,
Š. H.,
Jana Škody 192/9, 1+3, standard,
A. V.
Milana Fialy 248/1, 1+3, standard,
H. J., a H. P.,
Zlepšovatelů 581/64, 1+2, standard, 1
R. L.,
rozhodla
v případě odstoupení schváleného žadatele o pronájem sociálního bytu o dalších žadatelích (náhradních) v
pořadí dle důvodové zprávy

6636/163
81

Návrh změny Územního plánu Ostravy - lokalita Místecká, Moravská
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem změny územního plánu - pozemek p.p.č. 198/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
2705 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Místecká x ul. Moravská, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno
Městskému obvodu Ostrava - Jih, a to z plochy využití jako "ochranná zeleň" na nové využití "občanská
vybavenost"
pověřuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře požádat ve smyslu usnesení útvar hlavního
architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy o zpracování a projednání této změny

6637/163
82P

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - 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
dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu a v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné
zakázce na služby VZ 28.18 Zpracování projektové dokumentace na akci „Modernizace jídelny a výdejny
jídel na ul. Odborářská, č. 677/72, Ostrava-Hrabůvka" z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek v
zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením zadávacího řízení k této
nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 28.18 Zpracování projektové dokumentace na akci „Modernizace
jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, č. 677/72, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 04. 05. 2018

6638/163
83P

„Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 dle Smlouvy o dílo č. S/1178/2017/INV na veřejnou zakázku „Zateplení a výměna
oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka“ se zhotovitelem DIK stavby s.r.o., IČO: 25914057, kterým se
snižuje konečná cena na tuto zakázku o částku - 889 325 Kč bez DPH na částku 5 900 442 Kč bez DPH, a
kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu
realizace nových prací
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/1178
/2017/INV na realizaci "Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka"
Termín: 02. 05. 2018
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6639/163
84P

Veřejná zakázka „Výměna oken a dveří v budově A na ul. Volgogradská 349/32A, OstravaZábřeh“ - dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1184/2017/OBH ze dne 8.11.2017 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken a dveří v budově A na ul. Volgogradská 3149/32A, OstravaZábřeh“ se zhotovitelem společností RENESA - stavební firma s.r.o., IČ: 62305620, se sídlem Komárovská
2869/27, 746 01 Opava - Předměstí, kterým se mění cena díla z důvodu realizace dodatečných prací
souvisejících s dokončením díla v rozsahu dle Změnového listu č. 1 na cenu nejvýše příspustnou 478
871,41 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy
ukládá
Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/1184/2017/OBH ze dne 8.11.2017 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken a dveří v
budově A na ul. Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 04. 05. 2018

6640/163
85P

Uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání - Drogerie a čisticí prostředky, Obalový materiál a
jednorázové papírové výrobky
Rada městského obvodu
rozhodla
neuzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání s centrálním zadavatelem Domov Slunečnice Ostrava,
příspěvková organizace, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 70631883, na dobu
neurčitou, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a pověřujícího
zadavatele k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky na
dodávku komodit Drogerie a čisticí prostředky, Obalový materiál a jednorázové papírové výrobky
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání
Termín: 11. 05. 2018

6641/163
OR

Odvolání a jmenování člena komise ekonomické a investiční
Rada městského obvodu
odvolává
pí Terezu Vašnovskou z členství v komisi ekonomické a investiční ke dni 30.04.2018
jmenuje
p. Robina Vašnovského členem komise ekonomické a investiční s účinností od 01.05.2018
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
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