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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 171. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 14. 6. 2018 10:00

(usn. č. 6876/171 - usn. č. 6980/171)

Bc. Martin Bednář

Ing. Hana Tichánková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 171. schůze Rady městského obvodu, ze dne 14. 6. 2018 10:00
č. usn.

č. m. Název materiálu

6876/171 1.

Návrh na nastavení oprávnění k nakládání s prostředky na účtech Komerční banky, a.s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6877/171 2.

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

6878/171 3.

Návrh rozpočtových opatření č. 22/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6879/171 4.

Odškodnění újmy na zdraví a majetku paní M. K. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6880/171 5.

Odškodnění újmy na zdraví pana N. S. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6881/171 6.

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

6882/171 7.

Informace k možnosti umístění a provozování reklamních zařízení na přístřešcích MHD, Woodman
production,a.s. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6883/171 8.

Odpis pohledávek (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6884/171 9.

Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní x Fr. Formana - restaurační zahrádka
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6885/171 10.

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

6886/171 11.

Souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF, ul. Drůbeží, k. ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6887/171 12.

Souhlas s přenecháním užívání pronajatých pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6888/171 13.

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

6889/171 14.

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U
Výtopny (1) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6890/171 15.

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U
Výtopny (2) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6891/171 16.

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6892/171 17.

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

6893/171 18.

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Pavlovova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

6894/171 19.

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6895/171 20.

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

6896/171 21.

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, U Hrůbků a Říční (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6897/171 22.

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

6898/171 24.

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

6899/171 25.

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

6900/171 26.

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka – restaurační zahrádka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6901/171 27.

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

6902/171 28.

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

6903/171 29.

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

6904/171 30.

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

6905/171 31.

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

6906/171 32.

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

6907/171 33.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s., v k. ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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6908/171 34.

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6909/171 35.

Souhlas se stavebním záměrem, Smlouva o provedení stavebního záměru na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Plzeňská a Pavlovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6910/171 36.

Aktualizace sazebníku úhrad za úkony pečovatelské služby (Věra Válková, místostarostka)

6911/171 38.

Žádost o finanční dar (Věra Válková, místostarostka)

6912/171 39.

Žádost o finanční dar (Věra Válková, místostarostka)

6913/171 40.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka)

6914/171 41.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka)

6915/171 42.

Smlouva o zpracování osobních údajů (Věra Válková, místostarostka)

6916/171 43.

Žádost o splátkový kalendář - A. S. (Bc. Martin Bednář, starosta)

6917/171 44.

Informace o přípravě knihy k 90. výročí Jubilejní kolonie (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

6918/171 45.

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

6919/171 46.

Souhlas s použitím znaku městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

6920/171 47.

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 141. schůze rady konané dne 28.11.2017
do 155. schůze rady konané dne 06.03.2018 (Bc. Martin Bednář, starosta)

6921/171 48.

Přerušení provozu mateřské školy Gurťjevova 9, Ostrava-Zábřeh (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6922/171 49.

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy OstravaDubina, A. Gavlase 12A , příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6923/171 50.

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, do projektu
financovaného z rozpočtu MŠMT (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6924/171 52.

Výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

6925/171 53.

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

6926/171 54.

Schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek (RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta)

6927/171 56.

Poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytových jednotek bytového domu Edisonova 793/84, OstravaHrabůvka za neužívání sklepních boxů (Markéta Langrová, člen rady)

6928/171 57.

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

6929/171 58.

Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

6930/171 59.

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

6931/171 60.

Umístění telekomunikačního zařízení na střechu bytového domu B. Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les
(Markéta Langrová, člen rady)

6932/171 61.

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul. Horní 1492/55,
O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

6933/171 62.

Uzavření smluv o nájmu sociálních bytů vyčleněných na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ a pronájem sociálního bytu (Markéta
Langrová, člen rady)

6934/171 63.

Zveřejnění záměru na změnu účelu užívání prostoru na ul. Oráčova 1013/1a, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

6935/171 64.

Žádost o snížení pachtovného za pacht prostoru v objektu na ul. Čujkovova 40a, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

6936/171 65.

Žádost o udělení souhlasu s podnájmem prostoru sloužícího podnikání na ul. Čujkovova 1710/11, OstravaZábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

6937/171 66.

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

6938/171 67.

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

6939/171 68.

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

6940/171 69P.

„Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les“
- Dodatek č. 1 (Bc. František Dehner, místostarosta)

6941/171 70P.

„Výstavba víceúčelového hřiště v M. O. OVA-Jih, ul. Veverkova-Aviatiků-Na Obecní v k.ú. Hrabůvka“,
Dodatek č. 2 (Bc. František Dehner, místostarosta)

6942/171 71P.

„Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích
předmětů Abramovova 14 Ostrava-Zábřeh“, Dodatek č. 1 (Bc. František Dehner, místostarosta)
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6943/171 72P.

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 115.17 Zpracování
studie pro akci „Rekonstrukce podchodu nám. Ostrava-Jih, pod ul. Horní, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6944/171 73P.

Výběr ekonomicky nejvýhod. nabídky (nadlim. VZ na služby) - VZ 34.18 „Výměna stávajících měřidel tepla
(kalorimetrů), indikátorů vytápění a stáv. vodoměrů teplé a studené vody za nová rádiová měřidla a
poskytnutí odečít. a rozúčt. služeb v BD O.-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6945/171 74P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava elektroinstalace
společných a sklepních prostor domu na ul. Edisonova 5, 5A, 7, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 78.18 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6946/171 75P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 63.18 „Rekonstrukce
chodníku na ul. Jubilejní v Ostravě - Hrabůvce“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6947/171 76P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 68.18 „Oprava
elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice“ (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6948/171 77P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 77.18 „Vybudování
bezbariérového přístupu do 2. NP objektu na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka“ (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6949/171 78P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 81.18 „Výměna rozvodů
zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh“ (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6950/171 79P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Zřízení elektronického
požárního systému budovy a návazných částí u objektu Centrální spisovny Ostrava-Jih“ VZ 52.18 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6951/171 80P.

Výzva (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 54.18 „Vybudování spojovacího koridoru a
zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6952/171 81P.

Výzva (zjed. podlimit. řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 62.18 „Zajištění
nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6953/171 82P.

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 82.18 „Oprava školní kuchyně
včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6954/171 83P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava zdravotechniky v objektu
Mjr.Nováka 1455/34, pavilón D, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 64.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

6955/171 84P.

Zpráva komise (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)

6956/171 85P.

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - „Rekonstrukce objektu na ul.
Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh‟ VZ 57.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6957/171 86P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 17.18
„Opravy asfaltových povrchů na místních komunikacích III. a IV. třídy svěřen. do správy městského obvodu
O.–Jih, v lok. Výškovice a Dubina, Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6958/171 87P.

Zpráva komise (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)

6959/171 88P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 113.17
„Vybudování chodníku u CDU - SPORT v Ostravě - Výškovicích“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

6960/171 89P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 46.18
„Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Zábřeh“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

6961/171 90P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 33.18
„Oprava a likvidace nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava - Jih“ (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6962/171 91P.

Zrušení veřejné zakázky 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)

6963/171 92P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (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)

6964/171 93P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 55.18 „Revitalizace MŠ Klegova
1275/4, Ostrava - Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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6965/171 94P.

Výzva (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 42.18 „Bezbariérový přístup Domu služeb ul.
Horní 55, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6966/171 95P.

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna vstupních dveří, Výškovická
447/153, Ostrava-Výškovice“ VZ 67.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6967/171 96P.

Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)

6968/171 97P.

„Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka“ - Dodatek č.2 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

6969/171 98.

Souhlas s přijetím daru pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6970/171 99.

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí předfinancování formou návratné finanční
výpomoci Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6971/171 100.

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí předfinancování formou návratné finanční
výpomoci Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

6972/171 101.

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

6973/171 102.

Návrh rozpočtového opatření č. 23/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6974/171 103P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - 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)
6975/171 104P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 60.18 Zpracování
projektové dokumentace na „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
6976/171 105.

Změna termínu zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin Bednář, starosta)

6977/171 106.

Smlouva o provedení auditu (Bc. Martin Bednář, starosta)

6978/171 107.

Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

6979/171 108P. Veřejná zakázka „Oprava hydroizolace objektu Tlapákova 11, Ostrava-Hrabůvka“ - dodatek č. 1 (Markéta
Langrová, člen rady)
6980/171 109P. Veřejná zakázka „Výroba a montáž označení provozoven Domu služeb Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka“ dodatek č. 1 (Markéta Langrová, člen rady)
staženo

23.

Užívání pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kpt. Vajdy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

staženo

37.

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

staženo

51.

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

staženo

55.

Návrh na schválení provozního řádu v objektu G-CENTRUM, Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)
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6876/171
1

Návrh na nastavení oprávnění k nakládání s prostředky na účtech Komerční banky, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení oprávnění ke službám přímého bankovnictví na účtech zřízených u Komerční banky, a.s., se sídlem
Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, pro paní Šárku Hrubou, ve znění přílohy č. 1 předloženého
materiálu
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu „Příkazu k administraci“ uvedeného v příloze č.
1 předloženého materiálu

6877/171
2

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 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih:
1)
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 30 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu
2)
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 30 tis. Kč dle bodu 2) důvodové zprávy předloženého materiálu
3)
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emilie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 30 tis. Kč dle bodu 3) důvodové zprávy
předloženého materiálu
4) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 30 tis. Kč dle bodu 4) důvodové zprávy předloženého materiálu
5)
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 30 tis. Kč dle bodu 5) důvodové zprávy předloženého materiálu
6)
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace,
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 30 tis. Kč dle bodu 6) důvodové zprávy předloženého
materiálu
7) Základní škola Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 30 tis. Kč dle bodu 7) důvodové zprávy předloženého materiálu
8)
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 360 tis. Kč dle bodu 8) důvodové zprávy předloženého materiálu
9)
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace,zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 640 tis. Kč dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého materiálu
10)
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a
nákladů v hlavní činnosti o částku 119 tis. Kč dle bodu 10) důvodové zprávy předloženého materiálu
11)
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 7 tis. Kč dle bodu 11) důvodové zprávy předloženého materiálu
12)
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů
v hlavní činnosti o částku 25 tis. Kč dle bodu 12) důvodové zprávy předloženého materiálu
13) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 15 tis. Kč dle bodu 13) důvodové zprávy předloženého materiálu

6878/171
3

Návrh rozpočtových opatření č. 22/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018
Rada městského obvodu
schvaluje
a) změnu závazného ukazatele dle bodu 4), 6), 8), 9) důvodové zprávy předloženého materiálu
b) rozpočtové opatření, kterým se
1)
- sníží běžné výdaje ORJ 2, 4, 6, 9, 13, § 6118, pol. 5xxx o 3 459 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 3 459 tis. Kč
2)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 46 tis. Kč
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- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400218000000 o 46 tis. Kč
3)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 150 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5123 o 150 tis. Kč
4)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 210 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu 4) důvodové zprávy předloženého materiálu o
210 tis. Kč
5)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 10 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5222 o 10 tis. Kč
6)
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122 o 74 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5336, ORG 230 o 74 tis. Kč
7)
- zvýší financování na pol. 8115 o 1 080 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5364 o 1 080 tis. Kč
8)
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651, ORG 358 o 1 000 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6xxx, ORG 358 o 1 000 tis. Kč
9)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 166 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého materiálu o
166 tis. Kč
10)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400157000000 o 85 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400216000000 o 85 tis. Kč

11)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 311x, pol. 6121, ORG dle bodu 11) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 537 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3639, pol. 6121, ORG 0400065000000 o 537 tis. Kč
12)
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 8, § xxxx, pol. 2212 o 210 tis. Kč
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 537 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400149000000 o 747 tis. Kč
13)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 260 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121,ORG 0400177000000 o 260 tis. Kč
14)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400209000000 o 2 550 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400217000000 o 2 550 tis. Kč
6879/171
4

Odškodnění újmy na zdraví a majetku paní M. K.
Rada městského obvodu
rozhodla
nevyhovět opětovné žádosti o odškodnění újmy na zdraví a majetku poškozené paní M. K.

6880/171
5

Odškodnění újmy na zdraví pana N. S.
Rada městského obvodu
rozhodla
nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozeného pana N. S.

6881/171
6

Odškodnění újmy na zdraví paní B. H.
Rada městského obvodu
rozhodla
nevyhovět opětovné žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozené paní B. H.
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6882/171
7

Informace k možnosti umístění a provozování reklamních zařízení na přístřešcích MHD,
Woodman production,a.s.
Rada městského obvodu
bere na vědomí
informaci, že Rada města Ostravy nevydala předchozí souhlas k pronájmu částí pozemků, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování reklamních zařízení na přístřešcích MHD

6883/171
8

Odpis pohledávek
Rada městského obvodu
rozhodla
o odpisu pohledávek:
1. pohledávky ve výši 7 225 Kč včetně příslušenství po zůstaviteli D. K., posledně bytem Krakovská ,
Ostrava,
2. pohledávky ve výši 1 123,50 Kč včetně příslušenství po zůstavitelce S. K., posledně bytem Krakovská,
Ostrava,
z titulu dlužného nájemného za pronájem částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

6884/171
9

Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní x Fr. Formana - restaurační
zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku parc. č. 71/145 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Dubina u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 36 m² (9,0 m
x 4,0 m), za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky, Ing. Leopoldu Dudovi, IČ: 06205305, se
sídlem Kuršova 586/42, 721 00 Ostrava-Svinov, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou a
ročním nájemným ve výši 10 Kč/m², tj. 360 Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu

6885/171
10

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šaldova
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p. p. č. 219/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 147 m² v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Šaldova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, panu M. K., bytem V Troskách, 700 30 Ostrava-Zábřeh, za účelem užívání pozemku v
oploceném areálu s ročním nájemným ve výši 45 Kč/m2, tj. 6 615 Kč/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní dobou, se stanovením úhrady za prokazatelné bezesmluvní užívání části pozemku za období ode
dne vydání souhlasu s užíváním stavby přístřešku u rodinného domu, tj. od 25.04.2013 do dne uzavření
smlouvy oběma smluvními stranami, ve výši 45 Kč/m²/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy
tohoto materiálu

6886/171
11

Souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF, ul. Drůbeží, k. ú. Výškovice u Ostravy
Rada městského obvodu
souhlasí
s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu částí pozemku parc. č. 823 orná
půda (ZPF) o výměře 18 m² (3,0 x 6,0 m) a 3 m² (2,0 m x 1,5 m) dle zákresu ve snímku zahrádkářské
osady Kačinec, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, pro účely umístění zahradní chatky a boudy na nářadí s tím, že žadatel
uhradí veškeré náklady s tímto spojené

6887/171
12

Souhlas s přenecháním užívání pronajatých pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková
Rada městského obvodu
vydává
pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkovou organizaci, IČ:
70631786, se sídlem Šeříková 682/33, Výškovice, 700 30 Ostrava, souhlas s přenecháním pozemků parc. č.
793/254 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 793/391 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a parc.č.
793/392 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková, užívaných
na základě Smlouvy o výpůjčce č. 11/a/014/1892/06 ze dne 05.02.2007, pro účely konání letního
příměstského sportovního tábora organizovaného CDU SPORT - VOLNÝ ČAS z.s., IČ: 22675256, se sídlem
Charvátská 734/10, 700 30 Ostrava-Výškovice, ve dnech:
od
od
od
od

09.07.2018
23.07.2018
06.08.2018
20.08.2018

do
do
do
do

13.07.2018
27.07.2018
10.08.2018
24.08.2018

včetně
včetně
včetně
včetně
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v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.
6888/171
13

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

na pozemky v k. ú. Zábřeh nad

Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru „REKO MS Ostrava – Rudná +3“ spočívajícím v provedení výměny
stávajícího plynovodu a přípojek v předpokládané délce 485 bm pod povrchem částí pozemků p. p. č.
555/138, p. p. č. 555/141, p. p. č. 555/144, p. p. č. 555/147, p. p. č. 555/153, p. p. č. 555/154, p. p. č.
555/155, p. p. č. 555/184, p. p. č. 555/185 a p. p. č. 556/103 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rudná,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou tohoto materiálu,
souhlas pro stavebníka GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
je platný do 30.06.2020
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p. p. č. 555/138 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 555/141 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 555/144 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. p. č. 555/147 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 555/153 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. p. č. 555/154 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 555/155 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. p. č. 555/184 ostatní plocha, jiná plocha, p. p. č. 555/185 ostatní plocha, ostatní komunikace
a p. p. č. 556/103 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rudná, za účelem
výměny stávajícího plynovodu a přípojek v předpokládané délce 485 bm pod názvem stavby „REKO MS
Ostrava – Rudná +3“ pro společnost GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01
Ústí nad Labem, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm plynovodu a přípojek
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování plynovodu a přípojek v částech dotčených pozemků, a to
vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.06.2020 uzavřít s vlastníkem stavby - společností
GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu
6889/171
14

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene
Odrou, ul. U Výtopny (1)

na pozemky v k. ú. Zábřeh nad

Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru „Ostrava-Zábřeh 2344, Čečot, NNk“ spočívajícím v provedení zemního
kabelového vedení NNk včetně 2 ks pojistkových skříní v pilíři v předpokládané délce 32 bm pod povrchem
části pozemku p. p. č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro
stavebníka ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02 je platný do 30.06.2020
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p. p. č. 773/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního kabelového vedení NNk
včetně 2 ks pojistkových skříní v pilíři pod názvem stavby „Ostrava-Zábřeh 2344, Čečot, NNk“ pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
40502, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NNk a za
úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks pojistkové skříně v pilíři
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NNk vč. 2 ks pojistkových
skříní v pilíři v části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.06.2020 uzavřít s vlastníkem stavby - společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502,
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy tohoto
materiálu
6890/171
15

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene
Odrou, ul. U Výtopny (2)

na pozemky v k. ú. Zábřeh nad

Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru „Ostrava-Zábřeh 3000, Staš, NNk“ spočívajícím v provedení zemního
kabelového vedení NNk včetně pojistkové skříně v pilíři v předpokládané délce 6 bm pod povrchem části
pozemku p. p. č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému
obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 je platný
do 30.06.2020
rozhodla
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o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p. p. č. 773/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního kabelového vedení NNk
včetně pojistkové skříně v pilíři pod názvem stavby „Ostrava-Zábřeh 3000, Staš, NNk“ pro společnost ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za úplatu
500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NNk a za úplatu 1 000 Kč
+ zákonná sazba DPH za umístění 1 ks pojistkové skříně v pilíři
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NNk vč. pojistkové skříně v
pilíři v části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.06.2020 uzavřít s vlastníkem stavby - společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502,
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy tohoto
materiálu
6891/171
16

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „Oprava vodovodu v ul. Husarova, k. ú. Výškovice u
Ostravy“ spočívajícím v opravě stávajícího vodovodního řadu v délce cca 114 m včetně přepojení 8 ks
stávajících vodovodních přípojek, umístěného na pozemcích parc. č. 117 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.
124 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 177 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Výškovice u
Ostravy svěřených městskému obvodu v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas
pro stavebníka statutární město Ostrava, IČ: 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00,
Ostrava - Moravská Ostrava je platný do 30.06.2020

6892/171
17

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru „Novostavba bytového domu na ul. Věšínova“ na pozemcích p. p. č.
154/14, p. č. st. 522, p. č. st. 6450 a p. č. st. 6614 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v SJM D. a I. G., oba bytem
Horní, 700 30 Ostrava-Hrabůvka a na pozemku p. p. č. 154/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto
materiálu, souhlas pro stavebníky D. a I. G., oba bytem Horní, 700 30 Ostrava-Hrabůvka je platný do
31.07.2019

6893/171
18

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x
Pavlovova
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru „Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlovova SSZ“ spočívajícím v
umístění světelného signalizačního zařízení křižovatky a dělících ostrůvků komunikace v křižovatce ulic
Výškovická x Pavlovova na částech pozemků p. p. č. 654/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č.
654/26 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 654/32 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 1095/23 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Pavlovova v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas
pro stavebníka statutární město Ostrava, IČ 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30
Ostrava–Moravská Ostrava je platný do 30.06.2020

6894/171
19

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru pod názvem „Přístavba zavěšené lodžie bytového domu“ spočívajícím v
instalaci 6 ks zavěšených předsazených lodžií umístěných do dvou sloupců o půdorysných rozměrech 1,65 m
x 3,60 m, k bytovému domu č. p. 652 na pozemku p. č. st. 764 zastavěná plocha a nádvoří, umísťovaných
nad částmi pozemku p. p. č. 243/24 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je
přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků Horní 17, IČ: 277 90 576, se
sídlem Horní 652/17, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, je platný do 30.06.2020

6895/171
20

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Družstvo
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru veřejné osvětlení „Ostrava - Zábřeh, Družstvo“ spočívajícím v rekonstrukci
veřejného osvětlení na pozemcích p. p. č. 555/144 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 555/146
ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 555/147 ostatní plocha, ostatní komunikace p. p. č. 556/103
ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 556/104 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 566/68
ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 566/69 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 566/74 ostatní plocha,
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ostatní komunikace v k. ú Zábřeh nad Odrou, lok. Družstvo, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v
rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro investora stavby statutární město
Ostrava, IČ 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava–Moravská Ostrava, zastoupené
společností PTD Muchová, s.r.o., IČ 27767931, se sídlem Olešní 313/14, Muglinov, 712 00 Ostrava je platný
do 30.06.2020
6896/171
21

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, U Hrůbků a Říční
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru veřejné osvětlení „Ostrava, ul. U Hrůbků“ spočívajícím v provedení
rekonstrukce veřejného osvětlení na pozemcích p. p. č. 833/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č.
995/32 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p .č. 1005/10 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č.
1005/18 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků a Říční, svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro investora stavby
statutární město Ostrava, IČ 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava–Moravská
Ostrava, zastoupené společností PTD Muchová, s.r.o., IČ 27767931, se sídlem Olešní 313/14, Muglinov, 712
00 Ostrava je platný do 30.06.2020

6897/171
22

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba bytového domu Čujkovova 37“ spočívajícím
v provedení dvou řad zavěšených lodžií o výměře 1,5 m x 3,74 m k bytovému domu č. p. 1742 na pozemku
p. č. st. 2168 umísťovaných nad částí pozemku p. p. č. 654/46 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu,
souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků Čujkovova 1742/37, IČ 28567099, se sídlem Čujkovova
1742/37, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do 30.06.2020

6898/171
24

Výpůjčka části pozemku k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lužická
Rada městského obvodu
rozhodla
výpůjčit část pozemku parc. č. 793/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4438 m² v k. ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem užívání zahrady a zpevněných ploch, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, Nataši
Laskovské, IČ: 47831758, se sídlem Lužická 591/4, 700 30 Ostrava-Výškovice a uzavřít Smlouvu o výpůjčce,
ve znění přílohy tohoto materiálu

6899/171
25

Výpůjčka parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
vypůjčit
1. parkovací stání č. 50 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč. vyb., která
je součástí pozemku parc. č. 121/8 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové
2. parkovací stání č. 70 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez čp/če. obč. vyb., která
je součástí pozemku parc. č. 121/9 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové
příspěvkové organizaci Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ: 66739331, se sídlem Kpt.
Vajdy 3202/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava za účelem užívání parkovacích stání pro parkování vozidel, na dobu
neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvy o výpůjčce ve znění příloh tohoto materiálu
souhlasí
v souladu s čl. VII. odst 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková
organizace, schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0671/18 ze dne
08.03.2018 s uzavřením smluv, které jsou přílohou tohoto materiálu

6900/171
26

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka – restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. p. č. 434/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8
m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Mjr. Nováka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky

6901/171
27

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. 15 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc. č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana za účelem užívání
parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní
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dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
2. parkovací stání č. 46 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc. č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana za účelem užívání
parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní
dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
3. parkovací stání č. 05 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč. vyb., která
je součástí pozemku parc. č. 121/8 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové za účelem užívání
parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní
dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
4. parkovací stání č. 24 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč. vyb., která
je součástí pozemku parc. č. 121/8 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové za účelem užívání
parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní
dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
5. parkovací stání č. 61 v nadzemním 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
6902/171
28

Zřízení věcného břemene - služebnosti, ČEZ Distribuce, a.s., v k. ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p. p. č. 555/142 ostatní plocha, jiná plocha, p.
p. č. 555/184 ostatní plocha, jiná plocha a p. p. č. 555/185 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava–Jih,
za účelem uložení podzemní kabelové přípojky VN a NN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ:
24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 21 000 Kč +
zákonná sazba DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
umístění, udržování a provozování podzemní kabelové přípojky VN a NN, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 3441-1148b/2017
rozhodla
uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

6903/171
29

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Výškovice u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p. č. 740/50 ostatní plocha, zeleň, p. č. 762/1
ostatní plocha, silnice, p. č. 793/281 ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava–Jih, za účelem uložení plynárenského
zařízení, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za celkovou úplatu 3 000 Kč +
zákonná sazba DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, udržování a provozování plynárenského zařízení, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1138-2/2018
rozhodla
uzavřít se společností GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

6904/171
30

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ČEZ Distribuce, a. s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p. č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha, p. č.
740/52 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava–Jih za účelem uložení přeložky zemního vedení NN, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV-Podmokly, za celkovou úplatu 2 000 Kč + zákonná sazba DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, udržování a provozování přeložky zemního vedení NN, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 1127-71/2017
rozhodla
uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

6905/171
31

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
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o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p. p. č. 783/11 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p. p. č. 783/73 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava–Jih za účelem uložení vodovodní, kanalizační a
plynovodní přípojky, ve prospěch oprávněné nemovité věci, a to pozemku st. p. č. 6604 zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 3199 občanská vybavenost, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, která je ve
vlastnictví GYNET AH spol. s r.o., se sídlem Antošovická 226/345, Koblov, 711 00 Ostrava, za celkovou
úplatu 10 100 Kč + zákonná sazba DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a "in rem" a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky, a to vše v
rozsahu vyznačeném geometrickými plány č. 3438-67b/2017, č. 3438-67a/2017 a č. 3438-67c/2017
rozhodla
uzavřít se společností GYNET AH spol. s r.o., se sídlem Antošovická 226/345, Koblov, 711 00 Ostrava
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu
6906/171
32

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, GasNet, s. r. o.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p. p. č. 555/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. p. č. 555/162 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 555/164 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. p. č. 560/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 567 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. p. č. 574/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 574/8 zahrada a p. p. č. 575 ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava–Jih za účelem uložení plynárenského zařízení, ve prospěch společnosti GasNet,
s. r. o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za celkovou úplatu 822 636
Kč + zákonná sazba DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování plynárenského zařízení, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 3409-521/2017
rozhodla
uzavřít se společností GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

6907/171
33

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s., v k. ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
zrušuje
usnesení č. 5263/128 ze dne 24.08.2017
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků p. p. č. 236/11 - ostatní plocha, ostatní
komunikace (vzniklého z původní parcely EN 236/10), p. p. č. 241/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace
(vzniklého z původního pozemku EN 241/7), p. p. č. 243/8 - ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 243/9 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 243/10 - ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 245/5 - ostatní plocha, zeleň, p.
p. č. 245/6 - ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 245/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 245/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 245/9 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem uložení horkovodní přípojky
v celkové délce 665,7 běžných metrů ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se
sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu ve výši 63 907 Kč +
zákonná sazba DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování horkovodní přípojky, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 863-234/2001
rozhodla
uzavřít se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

6908/171
34

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 121/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m² v k.
ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem užívání pozemku pod stávajícím přístupem (schodiště a nájezdová rampa) do budovy č. p. 1048,
která je součástí pozemku parc. č. 241/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dubina u Ostravy, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

6909/171
35

Souhlas se stavebním záměrem, Smlouva o provedení stavebního záměru na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská a Pavlovova
Rada městského obvodu
souhlasí
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s provedením stavebního záměru „Rekonstrukce sportovního areálu Vista“ spočívajícího v umístění staveb
SO 01 - Travnaté hřiště (včetně výběhů), SO 02 - Hřiště s umělohmotným povrchem (včetně výběhů), SO
03 - Hřiště s umělohmotným povrchem (včetně výběhů), SO 04 - Areálové osvětlení, SO 05 - Zasakovací
objekt, SO 06 - Studna, SO 07 - Podzemní akumulační nádrže, SO 08 - Technologický kontejner a SO 09 Komunikace na části pozemku p. p. č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
svěřeném městskému obvodu v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro
stavebníka Ostravská sportovní z.s., IČ 69744092, se sídlem Bukovanského 1342/11, Slezská Ostrava, 710
00 Ostrava je platný do 30.06.2020
rozhodla
uzavřít s Ostravskou sportovní z.s., IČ 69744092, se sídlem Bukovanského 1342/11, Slezská Ostrava, 710
00 Ostrava, smlouvu o provedení stavebního záměru, ve znění přílohy tohoto materiálu
6910/171
36

Aktualizace sazebníku úhrad za úkony pečovatelské služby
Rada městského obvodu
zrušuje
sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby platný od 01.02.2017, schválený RMOb Ostrava-Jih dne
26.01.2017, č. usnesení 4044/99 ke dni 30.06.2018
schvaluje
sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby od 01.07.2018 dle důvodové zprávy

6911/171
38

Žádost o finanční dar
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s poskytnutím finančního daru společnosti SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s., Bezručova 497, 739 91
Jablunkov, IČ: 03041573 dle žádosti na zkvalitnění služeb zařízení

6912/171
39

Žádost o finanční dar
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s poskytnutím finančního daru příspěvkové organizaci Domov pro seniory Lukov, Hradská 82, 763 17 Lukov
u Zlína, IČ: 70850941 dle žádosti na provoz zařízení

6913/171
40

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
rozhodla
v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku spravovaného pod ORJ 9
v celkové výši:
028 0000 DDHM

6914/171
41

1 221 029,42 Kč

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
rozhodla
v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku spravovaného pod ORJ 2
v celkové výši: 321 821,18 Kč:
ORG 223
72 953 Kč
DHM tř.7
96 204,25 Kč DDHM do 40 tis.
99 266,53 Kč DDHM do 3 tis.
ORG 226
46 111,40 Kč DDHM do 40 tis.
7 286 Kč
DDHM do 3 tis.

6915/171
42

Smlouva o zpracování osobních údajů
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností STARLIT s.r.o., se sídlem Bendlova 2237,
Česká Lípa, 470 01, IČO: 18383769
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře podpisem smlouvy

6916/171
43

Žádost o splátkový kalendář - A. S.
Rada městského obvodu
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souhlasí
s uzavřením dohody o splátkách s paní A. S., bytem Samoljovova, 700 30, Ostrava-Zábřeh, k úhradě dluhu,
který vznikl z titulu užívání bytu na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu, ve výši 9 789 Kč s příslušenstvím,
které bude kapitalizováno ke dni úhrady jistiny, dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih uzavřít dohodu o splátkách s paní A. S., bytem Samoljovova,
700 30, Ostrava-Zábřeh, k úhradě dluhu, který vznikl z titulu užívání bytu na ulici Čujkovova v OstravěZábřehu, ve výši 9 789 Kč s příslušenstvím, které bude kapitalizováno ke dni úhrady jistiny, dle důvodové
zprávy
6917/171
44

Informace o přípravě knihy k 90. výročí Jubilejní kolonie
Rada městského obvodu
bere na vědomí
informaci o přípravě publikace vztahující se k Jubilejní kolonii v Ostravě-Hrabůvce
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zajistit ve spolupráci s odborem strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury všechny
potřebné úkony směřující k vydání publikace v roce 2018
Termín: 05. 12. 2018

6918/171
45

Úhrada kreditu frankovacího stroje
Rada městského obvodu
rozhodla
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO: 47114983,
pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní služby spojené s odesíláním (frankováním)
poštovních zásilek ve výši 200 000 Kč pro frankovací stroj PITNEY BOWES DM 300c, v. č. 7920442, umístěný
na podatelně Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
ukládá
Mgr. Radku Drongovi, vedoucímu odboru správních činností
zajistit úhradu kreditu dle tohoto usnesení z ORJ 13 ODPA 6171 POL 5161
Termín: 09. 07. 2018

6919/171
46

Souhlas s použitím znaku městského obvodu
Rada městského obvodu
souhlasí
1) s použitím znaku městského obvodu Ostrava-Jih do emise zápalkových nálepek „Znaky měst a obcí“ firmě
Zápalka, IČ 10458476, Kbel – Mečkov 10, 340 12 Švihov
2) s vydáním cca 300 ks zápalkových nálepek se znakem městského obvodu pro sběratele - filumenisty

6920/171
47

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 141. schůze rady konané dne
28.11.2017 do 155. schůze rady konané dne 06.03.2018
Rada městského obvodu
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 141. schůze rady konané dne 28.11.2017
do 155. schůze rady konané dne 06.03.2018 s tím, že se níže uvedená usnesení:
a) ponechávají v evidenci:
3060/76, 4111/99, 4127/100, 4973/121, 4974/121, 4975/121, 4976/121, 4977/121, 4978/121, 5526/136,
6111/150
b) vyřazují z evidence:
5194/128,
5899/142,
5915/142,
5966/144,
6016/146,
6038/148,
6101/149,
6181/151,
6200/152,
6226/153,
6273/153,

6921/171
48

5811/140,
5900/142,
5916/143,
5967/144,
6017/146,
6042/149,
6102/149,
6182/151,
6209/153,
6261/153,
6274/153,

5817/140,
5901/142,
5917/143,
5971/144,
6018/146,
6049/149,
6103/149,
6183/151,
6210/153,
6262/153,
6275/153,

5822/141,
5902/142,
5955/144,
5975/144,
6019/146,
6092/149,
6104/149,
6184/151,
6216/153,
6263/153,
6276/153,

5823/141,
5904/142,
5958/144,
5979/144,
6021/146,
6093/149,
6112/150,
6185/151,
6218/153,
6264/153,
6277/153,

5836/141,
5905/142,
5960/144,
5983/144,
6022/146,
6094/149,
6114/150,
6190/151,
6219/153,
6266/153,
6286/154,

5837/141,
5906/142,
5962/144,
5984/145,
6024/146,
6095/149,
6175/151,
6192/151,
6220/153,
6269/153,
6287/154,

5838/142,
5908/142,
5963/144,
5985/145,
6030/146,
6097/149,
6176/151,
6193/151,
6221/153,
6270/153,
6288/155

5862/142,
5913/142,
5964/144,
6014/146,
6033/146,
6098/149,
6177/151,
6194/151,
6222/153,
6271/153,

5897/142,
5914/142,
5965/144,
6015/146,
6034/146,
6099/149,
6178/151,
6199/152,
6225/153,
6272/153,

Přerušení provozu mateřské školy Gurťjevova 9, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
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about:blank

souhlasí
s přerušením provozu mateřské školy Gurťjevova 9, která je odloučeným pracovištěm Mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava,
městský obvod Ostrava-Jih dle důvodové zprávy
6922/171
49

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské
školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A , příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
s převodem finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy
Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

6923/171
50

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace,
do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové
organizace, do projektu v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony II“

6924/171
52

Výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
povolení výjimek z počtu žáků v základních školách zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové
zprávy

6925/171
53

Žádost o poskytnutí finanční podpory
Rada městského obvodu
souhlasí
s poskytnutím finančního daru Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, 28. října 289/2, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00097586, ve výši 20 000 Kč, na spolufinancování výtvarného materiálu,
potřeb a odměn pro výherce soutěží a účastníky akcí pořádané v městském obvodu Ostrava-Jih
souhlasí
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za účelem propagace městského
obvodu Ostrava-Jih
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle přílohy
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy

6926/171
54

Schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Rada městského obvodu
schvaluje
udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava - Jih a jim zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, a to oddílu B část II.
těchto zásad pro akci participativního rozpočtu s názvem Renovace sportovního hřiště ul. Jižní

6927/171
56

Poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytových jednotek bytového domu Edisonova 793/84,
Ostrava-Hrabůvka za neužívání sklepních boxů
Rada městského obvodu
rozhodla
o poskytnutí slevy ve výši 100 % z úhrady za užívání sklepních boxů nájemcům bytových jednotek v
bytovém domě č. p. 793 na ul. Edisonova č. or. 84, v Ostravě-Hrabůvce, který je součástí pozemku parc. č.
st. 671, za neužívání sklepních boxů z důvodu opravy izolace proti zemní vlhkosti včetně provádění oprav
vnitřních omítek sklepních prostor, a to od 01.01.2018 do 31.05.2018 v celkové výši 11 168 Kč, dle
důvodové zprávy

6928/171
57

Pronájem bytů, uzavření smluv o ubytování a ukončení nájmů bytů dohodou
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o pronájmu bytů zvláštního určení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
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Horymírova 3063/123, Ostrava-Zábřeh, č. b. 9
S. M., Klimkovická, Ostrava-Poruba
Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 1
K. Ľ., Horymírova, Ostrava-Zábřeh
Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 11
L. T., Horymírova, Ostrava-Zábřeh
Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 55
D. J., Horymírova, Ostrava-Zábřeh
Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 69
Ing. S. J., Horymírova, Ostrava-Zábřeh
Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 79
D. M., Horymírova, Ostrava-Zábřeh
Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 88
B. T., Horymírova, Ostrava-Zábřeh
Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, č. b. 94
H. H., Horymírova, Ostrava-Zábřeh
II.
o pronájmu bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti
smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 24
J. P., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
III.
- o pronájmu bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Jubilejní 297/30a, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 2
Mgr. P. G., Zlepšovatelů 558/18, Ostrava-Hrabůvka
- o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
Mgr. P. G., Zlepšovatelů 558/18, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 2
IV.
o uzavření smluv o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
místnost
místnost
místnost
místnost

č.
č.
č.
č.

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

V.
o ukončení nájmů bytů dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy
M. P., Edisonova, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 3
T. V., Dr. Šavrdy, Ostrava-Bělský Les, č. b. 7
Ing. H. J., Výškovická, Ostrava-Výškovice, č. b. 41
Š. P., Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 6
R. J., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, č. b. 12
M. P. (trvale bytem Charvátská, Ostrava-Výškovice), Oráčova, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 3
6929/171
58

Pronájem bytů výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
1) o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy
o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Fr. Formana 272/49, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 8
D. M., Aloise Gavlase, Ostrava-Dubina
Velflíkova 287/12, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 4
D. T., Dvouletky, Ostrava-Hrabůvka

18.6.2018 9:36

18 z 35

about:blank

Jubilejní 312/50, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1
T. M., Svatoplukova, Ostrava-Zábřeh
Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, 0+1, standard, č. b. 25
K. Ľ., Mňukova, Ostrava-Zábřeh
Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 48
K. J., Za Školou, Ostrava-Zábřeh
Volgogradská 2376/92, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 8
P. Z., Výškovická, Ostrava-Výškovice
Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 55
S. P., Tylova, Ostrava-Zábřeh
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
2) nevybrat uchazeče na pronájem bytu č. 38 o vel. 1+1, standard, ul. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh
výběrovým řízením za smluvní nájemné a pronájem bytu „výběrovým řízením za smluvní nájemné“ znovu
zveřejnit, dle důvodové zprávy
II.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 16
N. N., Mitrovická 415/207, Ostrava-Stará Bělá
III.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy
S. P., Tylova, Ostrava-Zábřeh, č. b. 27
6930/171
59

Ukončení nájmu garážového stání v objektu k bydlení na ul. Fr. Formana 274/53, zveřejnění
záměru
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpověď z nájmu nebytového prostoru - garážového stání č. 11 v objektu k bydlení č. p. 274, který je
součástí pozemku p. č. 71/119 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina,
podanou nájemcem panem J. B., bytem F. Formana, Ostrava-Dubina
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 11 v objektu k bydlení č. p. 274,
který je součástí pozemku p. č. 71/119 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 274/53,
Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, na
dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účelem užívání garážování motorového vozidla a s
minimální výší měsíčního nájemného 815 Kč vč. DPH

6931/171
60

Umístění telekomunikačního zařízení na střechu bytového domu B. Četyny 930/2, OstravaBělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k umístění telekomunikačního zařízení na střechu bytového domu s č. pop. 930 na ul. B.
Četyny č. or. 2, Ostrava-Bělský Les, který je součástí pozemku p. č. 130 v k. ú. Dubina u Ostravy, se
společností PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25816179, za
účelem poskytování služeb přenosem dat do okolních domů vzdálených cca 5 kilometrů, na dobu určitou 5
let, se stanovením nájemného ve výši 5 000 Kč/měsíc bez DPH, za podmínky zajíštění odběru elektrické
energie pro provoz zařízení na základě nájemcem instalovaného samostatného elektroměru, dle důvodové
zprávy

6932/171
61

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul. Horní
1492/55, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
souhlasí
s postoupením práv z nájemní smlouvy č. 309/2016/OBH ze dne 06.01.2017, ve znění dodatků, uzavřené s
paní Šárkou Hájkovou, IČO 65484622, se sídlem Zdeňka Bára 113/2, Ostrava-Dubina, na společnost HÁJEK
ENTERPRISES s.r.o., IČO 06657001, se sídlem Zdeňka Bára 113/2, Ostrava-Dubina
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 309/2016/OBH ze dne 06.01.2017, ve znění dodatků, na
pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 175,90 m², s účelem užívání jako prodejna - květinová
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síň, v objektu č. p. 1492, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 1800/9,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, a to z
důvodu změny nájemce z paní Šárky Hájkové, IČO 65484622, se sídlem Zdeňka Bára 113/2, OstravaDubina, na společnost HÁJEK ENTERPRISES s.r.o., IČO 06657001, se sídlem Zdeňka Bára 113/2, OstravaDubina, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy
6933/171
62

Uzavření smluv o nájmu sociálních bytů vyčleněných na území městského obvodu Ostrava-Jih v
rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ a pronájem sociálního
bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu na dobu určitou s účinností od 01.07.2018 do 31.12.2018,
nejdříve však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti co do
povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle důvodové zprávy
Milana Fialy 248/1, 1+3, standard, č. b. 40
K. V., Milana Fialy
Stadická 1369/3, 1+3, standard, č. b. 35
B. M., Stadická
Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 70
V. F., Plzeňská
II.
o uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu na dobu určitou s účinností od 01.07.2018 do 30.09.2018,
nejdříve však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti co do
povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle důvodové zprávy
Abramovova 1591/16, 1+3, standard, č. b. 2
M. D., Čujkovova a M. M., Abramovova 1591/16
III.
o pronájmu sociálního bytu na dobu určitou, s účinností od 01.07.2018 do 30.09.2018, nejdříve však s
účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti co do povinnosti
nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle důvodové zprávy
Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 93
F. O., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh a F. P., Obránců míru, Ostrava-Vítkovice
v případě odstoupení schváleného žadatele o pronájem sociálního bytu o dalších žadatelích (náhradnících) v
pořadí dle důvodové zprávy

6934/171
63

Zveřejnění záměru na změnu účelu užívání prostoru na ul. Oráčova 1013/1a, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
souhlasí
se stavebními úpravami a změnou účelu užívání prostoru sloužícího podnikání o výměře 180,98 m² v
objektu č. p. 1013, který je součástí pozemku p. č. st. 904 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Oráčova 1013/1a,
Ostrava-Hrabůvka, který má pronajatý pan Aleš Kundrát, IČO 02414368, se sídlem Václava Jiříkovského
180/64, Ostrava-Dubina, na základě nájemní smlouvy č. 8/014/382/09 ze dne 24.04.2009, ve znění
dodatků, za účelem provozování bistra - rychlého občerstvení, kadeřnictví a fitness studia pro ženy, s výší
nájemného 878,88 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, a to z provozovny bistra rychlého občerstvení, kadeřnictví a fitness studia pro ženy na provozovnu pohostinství, dle důvodové zprávy
rozhodla
o zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy č. 8/014/382/09 ze dne 24.04.2009, ve znění dodatků, na
pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 180,98 m² v objektu č. p. 1013, který je součástí
pozemku p. č. st. 904 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Oráčova 1013/1a, Ostrava-Hrabůvka, pronajatého
panem Alešem Kundrátem, IČO 02414368, se sídlem Václava Jiříkovského 180/64, Ostrava-Dubina, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 878,88 Kč/m²/rok, za účelem provozování bistra
- rychlého občerstvení, kadeřnictví a fitness studia pro ženy, a to z důvodu změny účelu užívání z
provozovny bistra - rychlého občerstvení, kadeřnictví a fitness studia pro ženy na provozovnu pohostinství,
dle důvodové zprávy

6935/171
64

Žádost o snížení pachtovného za pacht prostoru v objektu na ul. Čujkovova 40a, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
nevyhovět žádosti o snížení pachtovného pana Radomíra Postulky, IČO 88677184, se sídlem Zahradní 388,
747 14 Markvartovice, který je pachtýřem prostoru v objektu č. p. 3165, který je součástí pozemku p. č. st.
6495 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, na základě pachtovní
smlouvy č. 46/032/108/15 uzavřené dne 31.08.2015, ve znění dodatků, o výměře 75,98 m² (provozovna

18.6.2018 9:36

20 z 35

about:blank

kavárny) s výší nájemného 1 107,70 Kč/m²/rok bez DPH, o výměře 20,38 m² (sociální zázemí) s výší
nájemného 211,47 Kč/m²/rok bez DPH, o výměře 34,59 m² (venkovní terasa) s výší nájemného 332,31
Kč/m²/rok bez DPH, za účelem provozování denní kavárny s občerstvením zaměřeným na zdravou a
vegetariánskou výživu, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy
6936/171
65

Žádost o udělení souhlasu s podnájmem prostoru sloužícího podnikání na ul. Čujkovova
1710/11, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s podnájmem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 104,28 m² v 1. NP objektu k bydlení č. p.
1710, který je součástí pozemku parc. č. st. 2070 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova
1710/11, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu
Ostrava-Jih, pro pí Miroslavu Petrovou, se sídlem Cholevova 39, Ostrava-Hrabůvka, IČO 74686437, dle
důvodové zprávy

6937/171
66

Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění
podmínek přechodu nájmu bytu ze zákona
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 30.06.2018, dle důvodové zprávy
Oráčova 1326/1, 1+3, standard, č. b. 7
B. B., Oráčova, Ostrava-Hrabůvka
II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.07.2018 na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Oráčova 1326/1, 1+3, standard, č. b. 7
M. H., dosud bytem Na Luhu, Ostrava-Hrabová

6938/171
67

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
Výškovická 447/153, 1+2, standard, č. b. 4
R. S., Výškovická, Ostrava-Výškovice

6939/171
68

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (variantní návrh)
Rada městského obvodu
rozhodla
o neuzavření smlouvy o nájmu bytu nacházející se ve 2. nadzemním podlaží stavby č. p. 3028, která je
součástí pozemku parcelní č. 328 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina u Ostravy,
adresní místo Dr. Šavrdy, obec Ostrava, s panem M. G., Dr. Šavrdy, Ostrava-Bělský Les a trvá na vyklizení
bytu, dle důvodové zprávy

6940/171
69P

„Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava Bělský Les“ - Dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/1277/2017/INV na veřejnou zakázku „Komplexní zateplení
domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava-Bělský Les“ se zhotovitelem MIJO STAV stavby s.r.o., IČO: 27833551, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 114 540,84
bez DPH na částku 10 598 438,72 bez DPH, 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. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/1277
/2017/INV na realizaci „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V Vlasákové 2, 4 a 6,
Ostrava-Bělský Les“
Termín: 29. 06. 2018

6941/171
70P

„Výstavba víceúčelového hřiště v M. O. OVA-Jih, ul. Veverkova-Aviatiků-Na Obecní v k.ú.
Hrabůvka“, Dodatek č. 2
Rada městského obvodu
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rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/1290/2017/INV, ze dne 04.12.2017, na
veřejnou zakázku „Výstavba víceúčelového hřiště v M. O. OVA-Jih, ul. Veverkova-Aviatiků-Na Obecní v k.ú.
Hrabůvka“ se zhotovitelem SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191.
Dodatkem č. 2 se snižuje konečná cena na tuto zakázku o částku 67 992 Kč bez DPH na 2 537 719,41 Kč bez
DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto veřejnou zakázku
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkoly související s uzavřením dodatku č. 2 k SoD agendové číslo S/1290
/2017/INV
Termín: 25. 06. 2018
6942/171
71P

„Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a
zařizovacích předmětů Abramovova 14 Ostrava-Zábřeh“, Dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0423/2018/INV, ze dne 23.04.2018, na
veřejnou zakázku „Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace
a zařizovacích předmětů Abramovova 14 Ostrava-Zábřeh“ se zhotovitelem Zdeněk Hybner (vedoucí účastník
sdružení Hybner -sdružení Abramovova) za Hybner - sdružení Abramovova, se sídlem Kosmická 1723/2, 708
00 Ostrava-Poruba, IČO: 15495809. Dodatkem č. 1 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 12
395 Kč bez DPH na 1 490 771,22 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto veřejnou zakázku
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkoly související s uzavřením Dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/0423
/2018/INV
Termín: 25. 06. 2018

6943/171
72P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 115.17
Zpracování studie pro akci „Rekonstrukce podchodu nám. Ostrava-Jih, pod ul. Horní, OstravaHrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 115.17 Zpracování studie pro akci „Rekonstrukce podchodu
nám. Ostrava-Jih, pod ul. Horní, Ostrava-Hrabůvka“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části
III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. 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, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
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. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Paul, autorizovaná osoba
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 115.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 13. 09. 2018

6944/171
73P

Výběr ekonomicky nejvýhod. nabídky (nadlim. VZ na služby) - VZ 34.18 „Výměna stávajících
měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů vytápění a stáv. vodoměrů teplé a studené vody za nová
rádiová měřidla a poskytnutí odečít. a rozúčt. služeb v BD O.-Jih“
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Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 34.18 „Výměna
stávajících měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů vytápění a stávajících vodoměrů teplé a studené vody za
nová rádiová měřidla a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových domech Ostrava-Jih“ a o
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě u této nadlimitní veřejné zakázky s
vybraným dodavatelem:
- TECHSTAIN s.r.o., Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČO: 28633831, za nabídkovou cenu
1 261 260 Kč bez DPH dle čl. III. odst. 1 přiloženého návrhu smlouvy o dílo a s lhůtou realizace 93
kalendářních dnů od zahájení díla a za jednotkové ceny dle čl. VIII. odst. 3. přiloženého návrhu smlouvy o
odečítací a rozúčtovací službě s předpokládaným celkovým plněním ve výši 2 821 985 Kč bez DPH po dobu
10 let trvání smlouvy
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 34.18 „Výměna stávajících měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů vytápění a stávajících
vodoměrů teplé a studené vody za nová rádiová měřidla a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v
bytových domech Ostrava-Jih“
Termín: 22. 06. 2018
Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
připravit návrh smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě s vybraným dodavatelem na realizaci této
nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 34.18 „Výměna stávajících měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů
vytápění a stávajících vodoměrů teplé a studené vody za nová rádiová měřidla a poskytnutí odečítacích a
rozúčtovacích služeb v bytových domech Ostrava-Jih“
Termín: 22. 06. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo a návrh smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě u této veřejné zakázky k
podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky
na služby VZ 34.18 „Výměna stávajících měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů vytápění a stávajících
vodoměrů teplé a studené vody za nová rádiová měřidla a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v
bytových domech Ostrava-Jih“
Termín: 23. 07. 2018
6945/171
74P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava
elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. Edisonova 5, 5A, 7, OstravaHrabůvka“ VZ 78.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 78.18 „Oprava
elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. Edisonova 5, 5A, 7, Ostrava-Hrabůvka“ ve
smyslu § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
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. Hana Staňková, odbor investiční
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 78.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2018
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6946/171
75P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 63.18
„Rekonstrukce chodníku na ul. Jubilejní v Ostravě - Hrabůvce“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 63.18
„Rekonstrukce chodníku na ul. Jubilejní v Ostravě - Hrabůvce“ 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. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, odbor 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. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 63.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 09. 08. 2018

6947/171
76P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 68.18
„Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. Lumírova 7/487, OstravaVýškovice“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 68.18 „Oprava
elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice“ 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. Tereza Pustelníková, DiS., 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, odbor investiční
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 68.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 09. 08. 2018
6948/171
77P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 77.18
„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 77.18 „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, odbor investiční
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 77.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 09. 08. 2018

6949/171
78P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 81.18
„Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1, OstravaZábřeh“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 81.18 „Výměna
rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh“ dle ust. § 27 v
návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Marie Holková, 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, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
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2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 81.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 09. 08. 2018
6950/171
79P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Zřízení
elektronického požárního systému budovy a návazných částí u objektu Centrální spisovny
Ostrava-Jih“ VZ 52.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 52.18 „Zřízení
elektronického požárního systému budovy a návazných částí u objektu Centrální spisovny Ostrava-Jih“ dle
ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
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. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 52.18 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 31. 08. 2018

6951/171
80P

Výzva (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 54.18 „Vybudování spojovacího
koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 54.18 „Vybudování
spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih“ 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. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního

18.6.2018 9:36

26 z 35

about:blank

3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
5. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
5. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 54.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 30. 08. 2018
6952/171
81P

Výzva (zjed. podlimit. řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 62.18
„Zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a
nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 62.18 „Zajištění
nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 62.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy u jednotlivé dílčí části této veřejné
zakázky
Termín: 30. 08. 2018

6953/171
82P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 82.18 „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 82.18 „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
členové:
1. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
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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
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 vedoucího 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 82.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 09. 08. 2018
6954/171
83P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava zdravotechniky v
objektu Mjr.Nováka 1455/34, pavilón D, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 64.18
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 64.18 „Oprava zdravotechniky v objektu Mjr.Nováka 1455/34, pavilón D, Ostrava-Hrabůvka“ a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- TECHSTAIN s.r.o. se sídlem Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ: 28633831, za nabídkovou
cenu 1 062 189,67 Kč bez DPH a lhůtou realizace 50 kalendářních dnů od zahájení díla
a
jako druhým v pořadí s účastníkem:
- Dobré stavby, s.r.o. se sídlem Serafinova 396/9, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ: 25828495, za nabídkovou
cenu 1 303 220,30 Kč bez DPH a lhůtou realizace 50 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 64.18 „Oprava zdravotechniky v objektu Mjr.Nováka
1455/34, pavilón D, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 27. 06. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 64.18 „Oprava zdravotechniky v objektu Mjr.Nováka 1455/34,
pavilón D, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 10. 07. 2018

6955/171
84P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Sanace statických
poruch v objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh“ VZ 53.18
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 53.18 „Sanace statických poruch v objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o
dílo s vybraným dodavatelem:
- DEV COMPANY, spol. s r. o., se sídlem Čs. legií 145/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 47679620,
za nabídkovou cenu 446 519,67 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 49 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 53.18 „Sanace statických poruch v objektu Hulvácká
1, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 27. 06. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 53.18 „Sanace statických poruch v objektu Hulvácká 1, Ostrava-
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Zábřeh“
Termín: 10. 07. 2018
6956/171
85P

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - „Rekonstrukce
objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh‟ VZ 57.18
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 podlimitní veřejné
zakázce na stavební práce VZ 57.18 „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh‟
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
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 57.18 „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202,
Ostrava-Zábřeh‟
Termín: 03. 07. 2018

6957/171
86P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
17.18 „Opravy asfaltových povrchů na místních komunikacích III. a IV. třídy svěřen. do správy
městského obvodu O.–Jih, v lok. Výškovice a Dubina, Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky 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“ a o uzavření rámcové smlouvy o dílo u této podlimitní
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Jaromírem Mičulkou, Dolní 160/34, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
IČO: 15495892,
- u dílčí části 1 - lokalita Ostrava - Výškovice za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 přiloženého návrhu
rámcové smlouvy, s dobou trvání rámcové smlouvy do 31.12.2019 nebo do vyčerpání finančního limitu 9
680 000 Kč vč. DPH podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve, a
- u dílčí části 2 - lokalita Ostrava - Dubina, Hrabůvka za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 přiloženého
návrhu rámcové smlouvy, s dobou trvání rámcové smlouvy do 31.12.2019 nebo do vyčerpání finančního
limitu 12 100 000 Kč vč. DPH podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve
ukládá
Mgr. Danielovi Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části (lokality)
této podlimitní veřejné zakázky 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“
Termín: 22. 06. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové smlouvy o dílo u jednotlivé dílčí části (lokality) této veřejné zakázky k podpisu
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 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“
Termín: 23. 07. 2018

6958/171
87P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce školního
hřiště vč. oplocení, ZŠ Volgogradská, Ostrava-Zábřeh“ VZ 47.18
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 47.18 Rekonstrukce školního hřiště vč. oplocení, ZŠ Volgogradská, Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem VARREA s.r.o., se sídlem Oráčova 1327/3, Hrabůvka, 700 30
Ostrava, IČ: 06989985, za nabídkovou cenu 1 997 512,63 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 85 kalendářních
dnů od zahájení realizace díla
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 47.18 Rekonstrukce školního hřiště vč. oplocení, ZŠ
Volgogradská, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 26. 06. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 47.18 Rekonstrukce školního hřiště vč. oplocení, ZŠ
Volgogradská, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 10. 07. 2018
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6959/171
88P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
113.17 „Vybudování chodníku u CDU - SPORT v Ostravě - Výškovicích“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 113.17
„Vybudování chodníku u CDU - SPORT v Ostravě - Výškovicích“ a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem KOVOMA - Mácha, s.r.o., Kapitolní 3173/6, 700 30 Ostrava Zábřeh, IČO: 28623291, za nabídkovou cenu 349 978 Kč bez DPH, tj. 423 474 Kč vč. DPH, a s lhůtou
realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Mgr. Danielovi Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 113.17 „Vybudování chodníku u CDU - SPORT v Ostravě - Výškovicích“
Termín: 22. 06. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 113.17 „Vybudování
chodníku u CDU - SPORT v Ostravě - Výškovicích“
Termín: 23. 07. 2018

6960/171
89P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
46.18 „Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Zábřeh“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 46.18
„Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo u této
podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,
pobočka Ostrava, Sládkova 14, 702 00 Ostrava, IČO: 26177005, za nabídkovou cenu 9 160 604,33 Kč bez
DPH, tj. 11 084 331,24 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 92 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 46.18 „Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Zábřeh“
Termín: 22. 06. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 46.18 „Parkoviště a
předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Zábřeh“
Termín: 23. 07. 2018

6961/171
90P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
33.18 „Oprava a likvidace nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava Jih“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 33.18 „Oprava
a likvidace nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava - Jih“ a o uzavření rámcové
smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem ALESTRA s.r.o., Tišnovská
305/25, 664 34 Kuřim, IČO: 29196485 (nabídka č. 1), za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 přiloženého
návrhu rámcové smlouvy o dílo, s dobou trvání rámcové smlouvy do 30.06.2019 nebo do vyčerpání
finančního limitu ve výši 4 000 000 Kč bez DPH 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 podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce VZ 33.18 „Oprava a likvidace nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském
obvodu Ostrava - Jih“
Termín: 22. 06. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 33.18 „Oprava a
likvidace nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava - Jih“
Termín: 23. 07. 2018

6962/171
91P

Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - VZ 21.18 „Parkoviště, ul. Aviatiků,
p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
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zrušit veřejnou zakázku na stavební práce VZ 21.18 „Parkoviště, ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka“
dle čl. IX. Výzvy k podání nabídek, neboť tato veřejná zakázka není rozpočtově finančně kryta z prostředků
obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené se zrušením této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce VZ 21.18 „Parkoviště, ul. Aviatiků, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka“ vyplývající z usnesení
Termín: 22. 06. 2018
6963/171
92P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) „Dětské hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova“ VZ 48.18
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 48.18
„Dětské hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova“ a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem DAV, a.s., se sídlem Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČ: 00575381, za nabídkovou cenu 4 627 506,48 Kč bez DPH a lhůtou realizace 84 kalendářních dnů od
zahájení díla
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 48.18 „Dětské hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova“
Termín: 29. 06. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 48.18 „Dětské hřiště č. 4,
MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova“
Termín: 13. 07. 2018

6964/171
93P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 55.18 „Revitalizace MŠ
Klegova 1275/4, Ostrava - Hrabůvka“
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 stavební práce
VZ 55.18 „Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava - Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem:
- MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město, IČO: 05510775, za nabídkovou cenu
3 497 769 Kč bez DPH, tj. 4 232 301 Kč vč. DPH a s lhůtou realizace díla 70 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ 55.18 „Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava - Hrabůvka“
Termín: 22. 06. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 55.18 „Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava - Hrabůvka“
Termín: 23. 07. 2018

6965/171
94P

Výzva (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 42.18 „Bezbariérový přístup Domu
služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 42.18 „Bezbariérový
přístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka“ 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 s doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
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. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Karel Malík, předseda komise ekonomické a investiční, člen zastupitelstva obvodu
5. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
5. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 42.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 30. 08. 2018
6966/171
95P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna vstupních dveří,
Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“ VZ 67.18
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o zrušení veřejné zakázky na stavební práce VZ 67.18 „Výměna vstupních dveří, Výškovická
447/153, Ostrava-Výškovice“ z důvodu, že zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek nepřijal žádnou
nabídku
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením veřejné zakázky na
stavební práce VZ 67.18 „Výměna vstupních dveří, Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“
Termín: 27. 06. 2018

6967/171
96P

Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 5 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 21 986 979,76 Kč bez DPH na tuto zakázku o částku
317 143,49 Kč bez DPH na částku 22 304 123,25 Kč bez DPH
bere na vědomí
navýšení částky DPH o 60 144,40 Kč na 4 677 410,15 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. 5 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: 29. 06. 2018

6968/171
97P

„Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka“ - Dodatek č.2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 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 - 338 062,65 Kč bez DPH na částku 5 562 379,35 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. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/1178
/2017/INV na realizaci „Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 22. 06. 2018

6969/171
98

Souhlas s přijetím daru pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci zřízenou
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih

18.6.2018 9:36

32 z 35

about:blank

Rada městského obvodu
uděluje souhlas
s přijetím finančního daru do vlastnictví Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace ve výši 35
000 Kč od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., dle důvodové zprávy
6970/171
99

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí předfinancování formou návratné
finanční výpomoci Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapojením Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29,
příspěvkové organizace, do projektu „Přírodovědné a IT vzdělávání“ v rámci 66. výzvy IROP
souhlasí
s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele návratné finanční výpomoci v roce 2019 v celkové částce
cca 6 mil. Kč
rozhodla
požádat Radu města Ostravy o schválení 50% předfinancování projektu v rámci výzvy ITI v celkové částce 3
mil. Kč

6971/171
100

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí předfinancování formou návratné
finanční výpomoci Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapojením Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, do projektu
„Komplexní modernizace jazykové učebny a multimediální učebny se zaměřením na zeměpis včetně zajištění
bezbariérového přístupu“ v rámci 66. výzvy IROP
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu projektové fiche
souhlasí
s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele návratné finanční výpomoci v roce 2019 v celkové částce
cca 5,6 mil. Kč
rozhodla
požádat Radu města Ostravy o schválení 50% předfinancování projektu v rámci výzvy ITI v celkové částce
2,8 mil. Kč

6972/171
101

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská a Pavlovova
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru „Odstranění veřejného osvětlení pro rekonstrukci sportovního areálu Vista“
spočívajícím v odstranění 12 ks svítidel veřejného osvětlení a napájecích rozvodů v celkové délce 520 bm a v
propojení svítidel č. 74 a 75 v délce 70,8 bm na částech pozemku p. p. č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto
materiálu, souhlas pro stavebníka Ostravská sportovní z.s., IČ 69744092, se sídlem Bukovanského 1342/11,
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava je platný do 30.06.2020

6973/171
102

Návrh rozpočtového opatření č. 23/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 420 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3900, pol. 5041 o 70 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3900, pol. 5139 o 350 tis. Kč

6974/171
103P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 50.18
Zpracování projektové dokumentace „Výměna umakartových bytových jader v bytových domech
Volgogradská 159, 161, 165, Ostrava-Zábřeh“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 50.18 Zpracování
projektové dokumentace „Výměna umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159,
161, 165, Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným
dodavatelem Lenkou Jerakasovou, Marie Majerové 1697/11, 708 00, Ostrava - Poruba, IČO: 63307111, za
nabídkovou cenu 201 000 Kč bez DPH, tj. 243 210 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 80 kalendářních dnů od
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podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 390 Kč bez DPH/hod., tj. 471,90 Kč vč.
DPH/hod.
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 50.18 Zpracování projektové dokumentace „Výměna umakartových bytových jader v bytových
domech Volgogradská 159, 161, 165, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 22. 06. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 50.18 Zpracování projektové
dokumentace „Výměna umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159, 161, 165,
Ostrava-Zábřeh“
Termín: 23. 07. 2018
6975/171
104P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 60.18
Zpracování projektové dokumentace na „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1,
Ostrava-Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 60.18 Zpracování
projektové dokumentace na „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1, Ostrava-Hrabůvka“ a o
uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Ing. Davidem Sýkorou,
Ph.D., Podevsí 415/15, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice, IČO: 02487209, za nabídkovou cenu 38 000 Kč bez
DPH, tj. 45 980 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou
sazbu za výkon autorského dozoru 300 Kč bez DPH / hod., tj. 363 Kč vč. DPH/hod.
ukládá
Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 60.18 Zpracování projektové dokumentace na „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1,
Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 22. 06. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 60.18 Zpracování projektové
dokumentace na „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 23. 07. 2018

6976/171
105

Změna termínu zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu termínu zasedání zastupitelstva městského obvodu ze dne 06.09.2018 na den 23.08.2018
od 13.00 hodin

6977/171
106

Smlouva o provedení auditu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o provedení auditu se společností FINECO audit spol. s r.o., se sídlem Ke Kamenině
18/453, IČ: 25366092 za celkovou cenu 21 000 Kč bez DPH

6978/171
107

Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců
Rada městského obvodu
zrušuje
část usnesení č. 5837/141 ze dne 28.11.2017 spočívající ve stanovení počtu zaměstnanců, a to ke dni
30.06.2018
schvaluje
zřízení jednoho funkčního místa v odboru správních činností Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a stanoví
počet funkčních míst v rámci tohoto odboru na 31, a to s účinností od 01.07.2018
schvaluje
zřízení jednoho funkčního místa v odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v rámci tohoto odboru na 20, a to s účinností
od 01.07.2018
schvaluje
zřízení jednoho funkčního místa v oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a
stanoví počet funkčních míst v rámci tohoto oddělení na 5, a to s účinností od 01.07.2018
stanoví
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
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na 342, a to dnem 01.07.2018
schvaluje
změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih spočívající ve změně Přílohy č. 2 dle
předloženého návrhu s účinností od 01.07.2018
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat všechna související personální opatření a schválené změny zapracovat do Organizačního řádu
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 29. 06. 2018
6979/171
108P

Veřejná zakázka „Oprava hydroizolace objektu Tlapákova 11, Ostrava-Hrabůvka“ - dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0093/2018/OBH ze dne 06.02.2018 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava hydroizolace objektu Tlapákova 11, Ostrava-Hrabůvka“ se
zhotovitelem Ing. Miroslavem Pytlem, IČO 18110592, se sídlem Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava Mariánské Hory, kterým se mění cena z důvodu nerealizování některých prací a realizace dodatečných prací
souvisejících s dokončením díla v rozsahu dle Změnového listu č. 1 na cenu nejvýše přípustnou 1 281 395,77
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 č.
S/0093/2018/OBH ze dne 06.02.2018 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava hydroizolace
objektu Tlapákova 11, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 20. 06. 2018

6980/171
109P

Veřejná zakázka „Výroba a montáž označení provozoven Domu služeb Horní 1492/55, OstravaHrabůvka“ - dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0426/2018/OBH ze dne 20.04.2018 na realizaci
podlimitní veřejné zakázky „Výroba a montáž označení provozoven Domu služeb Horní 1492/55, OstravaHrabůvka“ se zhotovitelem společností ELVAC a.s., IČO 25833812, se sídlem Hasičská 930/53, 700 30
Ostrava-Hrabůvka, kterým se mění cena díla z důvodu realizace dodatečných prací v rozsahu dle
Změnového listu č. 1 na cenu nejvýše přípustnou 1 155 850,40 Kč bez DPH, a kterým se stanovuje lhůta
realizace na 34 kalendářních dnů, 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/0426/2018/OBH ze dne 20.04.2018 na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Výroba a montáž označení
provozoven Domu služeb Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 20. 06. 2018
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