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Přehled usnesení 173. schůze Rady městského obvodu, ze dne 28. 6. 2018 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

6995/173 1. Návrh rozpočtových opatření č. 24/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6996/173 2. Návrh na změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6997/173 5. Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce (Věra Válková, místostarostka)

6998/173 6. Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (Věra Válková, místostarostka)

6999/173 7. Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (Věra Válková, místostarostka)

7000/173 8. Návrh na schválení provozního řádu v objektu G-CENTRUM, Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

7001/173 9. Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku (Markéta Langrová, člen rady)

7002/173 10. Neprodloužení smluv na poskytování úklidových služeb v bytových domech v majetku SMO, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih (Markéta Langrová, člen rady)

7003/173 11. Odvolání a jmenování náhradníka člena Poradního sboru statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová,
člen rady)

7004/173 12. Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

7005/173 13. Pronájem bytů vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení v byt. domě na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-
Zábřeh, ukončení nájmů bytů dohodou (Markéta Langrová, člen rady)

7006/173 14. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice (Markéta
Langrová, člen rady)

7007/173 15. Souhlas s umístěním informační tabule na objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

7008/173 16. Souhlas s uzavřením provozu v objektu Sportovního centra Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

7009/173 17. Ukončení nájmu garáže č. 1 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, zveřejnění záměru
(Markéta Langrová, člen rady)

7010/173 18. Umístění přijímací antény na střechu bytového domu Vaňkova 1012/50, Ostrava-Bělský Les (Markéta
Langrová, člen rady)

7011/173 19. Vyčlenění sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její
pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

7012/173 20. Zveřejnění záměru k umístění telekomunikačního zařízení na střechu bytových domů Horymírova 2975/4,
2949/14, Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

7013/173 21. Zveřejnění záměru na změnu smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu č. 112/18/OBH
uzavřené dne 30.05.2018 (Markéta Langrová, člen rady)

7014/173 22. Žádost o snížení nájemného za nájem prostorů v objektu ul. Čujkovova 40a, O.-Zábřeh (Markéta Langrová,
člen rady)

7015/173 23. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu
nájmu bytu ze zákona (Markéta Langrová, člen rady)

7016/173 24. Žádost o uzavření dohody o splátkách společnosti PARIS STATEX s.r.o. (Markéta Langrová, člen rady)

7017/173 25. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

7018/173 26. Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen
rady)

7019/173 27. Návrh na výpověď z nájmu a výpověď z výpůjčky, pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7020/173 28. Poskytnutí slevy z nájemného, ul. U Studia, k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7021/173 29. Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7022/173 30. Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7023/173 31. Pronájem pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7024/173 32. Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Dolní a U Zámku (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

7025/173 33. Souhlas s přenecháním užívání pronajatého pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

7026/173 34. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  - služebnosti na částech pozemků v k. ú.
Hrabůvka, lokalita ul. Edisonova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7027/173 35. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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7028/173 36. Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti, část pozemku v k. ú. Dubina u
Ostravy, ul. Kaminského (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7029/173 37. Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7030/173 38. Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tylova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7031/173 39. Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k budově garáže v k. ú. Hrabůvka
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7032/173 40. Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Zdeňka Bára (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7033/173 41. Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Krokova, k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7034/173 42. Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

7035/173 43. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

7036/173 44. Záměr vypůjčit části pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7037/173 45. Změna nájemní smlouvy na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7038/173 46. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Hrabůvka, GasNet, s.r.o. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7039/173 47. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ČEZ Distribuce, a. s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

7040/173 48. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a. s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

7041/173 49. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7042/173 50. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova
100, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7043/173 51. Souhlas s přijetím věcného daru pro Mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkovou
organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

7044/173 52. Ukončení projektu „Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených do úřadu Městského obvodu
Ostrava - Jih“ (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7045/173 53. Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.
Dvorského 1, příspěvkové organizace,  jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7046/173 55. Odkup plynovodní přípojky, objekt Svornosti, Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)

7047/173 56. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - J. B. (Bc. Martin Bednář, starosta)

7048/173 57P. Veřejná zakázka „Oprava přístupových schodišť a rampy v areálu Lužická 4, Ostrava-Výškovice“ - dodatek č.
1 (Markéta Langrová, člen rady)

7049/173 58P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 71.18 Zpracování
projektové dokumentace na „Rekonstrukci bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7050/173 59P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 87.18 „Chemické ošetření
(odplevelení) místních komunikací a zpevněných ploch na území MOb Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7051/173 60P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Fitness zóna Výškovice“  VZ
75.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7052/173 61P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Hřiště v dolíku, Ostrava-
Výškovice“ VZ 80.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7053/173 62P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava elektroinstalace na
ul. Edisonova 11, Velflíkova 1, Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 79.18 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7054/173 63P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Parkovací místa ul.
Šeříková“ VZ 92.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7055/173 64P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Parkoviště na ul. Výškovická
p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy“  VZ 89.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

7056/173 65P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - VZ 86.18 Oprava
volných prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
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7057/173 66P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce)  - „Oprava chodníků na ul.
Edisonové v Ostravě - Hrabůvce“  VZ 58.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7058/173 67P. Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 29.18 Zpracování projektové
dokumentace včetně statického posouzení „Výměna umakartových bytových jader v bytových domech v
majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

7059/173 68P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - „Dodávka kloubového nakladače se
třemi nástavbami“  VZ 61.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7060/173 69. Smlouva mezi ČEZ Distribuce, a. s. a Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvková organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7061/173 71. Zpráva ze zahraniční pracovní cesty na Slovensko (Košice) ve dnech 20. - 22.06.2018 (Bc. Martin Bednář,
starosta)

7062/173 72. Žádost nájemců bytového domu Velflíkova 281/7, Ostrava-Hrabůvka o projednání nájemného (Markéta
Langrová, člen rady)

7063/173 73. Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Markéta Langrová, člen rady)

7064/173 74. Závěrečná zpráva o průběhu a ukončení likvidace a mimořádná účetní závěrka státního podniku Podnik
bytového hospodářství Ostrava 3 - státní podnik "v likvidaci" (Bc. Martin Bednář, starosta)

7065/173 75P. Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

7066/173 76P. Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7067/173 77P. Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7068/173 78P. Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,  příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7069/173 79P. Jmenování ředitele Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

7070/173 80P. Jmenování ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

7071/173 81. Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy ve věci regulace provozní doby
hostinských provozoven (Bc. Martin Bednář, starosta)

7072/173 82P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadl. veřej. zakázka na služby, otevř. řízení) - Zajištění služby kamerového
monitoringu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7073/173 83P. Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 14.18 „Odstranění betonových
ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy městského obvodu
Ostrava-Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7074/173 OR Návrh dalšího termínu schůze rady (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 54. Žádost o poskytnutí finanční podpory (Ing. Adam Rykala, člen rady)

staženo 3. Aktualizace zásad vztahů městského obvodu k příspěvkové organizaci Technické služby Ostrava-Jih (RNDr.
František Staněk, Ph.D., místostarosta)

staženo 4. Návrh na zřízení autobusové zastávky u DPS Horymírova (RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta)

staženo 70. Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Pro Lukáš Hospic v nebytovém prostoru na ul. Letecká 347/23,
Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)
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6995/173  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 24/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

a) změnu závazného ukazatele dle bodu 3), 4) důvodové zprávy předloženého materiálu

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvýší neinvestiční přijaté transfery na pol. 4121 o 18 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 18 tis. Kč

2)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 33 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400005000000 o 33 tis. Kč

3)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 49 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5331, ORG dle bodu 3) důvodové zprávy předloženého materiálu o
49 tis. Kč

4)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 429 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu 4) důvodové zprávy předloženého materiálu o
429 tis. Kč

5)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400055000000 o 97 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400220000000 o 97 tis. Kč

6)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6901 o 70 tis. Kč
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400034000000 o 39 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400076000000 o 109 tis. Kč

7)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 78 tis. Kč
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6122, ORG 0400210000000, UZ 12 o 78 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 78 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6122, ORG 0400210000000 o 78 tis. Kč

8)
-  sníží  kapitálové  výdaje  ORJ  1,  § 3639,  pol.  6122,  ORG  dle  bodu 8)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu o 482 tis. Kč
-  zvýší  kapitálové  výdaje  ORJ 1,  § 3639,  pol.  6121,  ORG dle  bodu 8)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu o 482 tis. Kč

6996/173  
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,  Březinova 52,  příspěvková organizace,  zvýšením
výnosů a  nákladů v  hlavní  činnosti  o  částku 163,2 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 176,8 tis.  Kč dle  bodu 2)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu

3)    Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 259,6 tis. Kč dle bodu 3) důvodové zprávy předloženého materiálu

4)    Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 176,8 tis. Kč dle bodu 4) důvodové zprávy předloženého materiálu

5)    Základní  škola  a  mateřská  škola  Ostrava-Dubina,  V.  Košaře  6,  příspěvková organizace,  zvýšením
výnosů a  nákladů v  hlavní  činnosti  o  částku 81,6  tis.  Kč  dle  bodu  5)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu

6)    Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 15 tis. Kč dle bodu 6) důvodové zprávy předloženého materiálu

about:blank
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7)    Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 34 tis. Kč dle bodu 7) důvodové zprávy předloženého materiálu

6997/173  
5

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Horní 29, 0+2, I. kat., č. b. 14
K. M., bytem Ostrava-Hrabůvka, Plavecká

6998/173  
6

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v Ostravě-
Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0+1, I. kat., č. b. 40
L. K., bytem Ostrava-Hrabůvka, Hasičská

6999/173  
7

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v Ostravě-
Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0+1, I. kat., č. b. 49
B. L., bytem Ostrava-Zábřeh, Výškovická

7000/173  
8

Návrh na schválení provozního řádu v objektu G-CENTRUM, Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

schvaluje

provozní  řád  veřejně  přístupného  objektu  G-CENTRUM,  Čujkovova  40a,  Ostrava-Zábřeh s  účinností  od
01.07.2018

7001/173  
9

Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyřazení neupotřebitelného majetku spravovaného odborem bytového a ostatního hospodářství v celkové
hodnotě 82 543,70 Kč
- dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 61 199,30 Kč
- dlouhodobý drobný hmotný majetek v hodnotě 21 344,40 Kč

7002/173  
10

Neprodloužení  smluv  na  poskytování úklidových služeb  v  bytových domech  v  majetku SMO,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

neprodloužit smlouvy na poskytování úklidových služeb:
1)  fyzické  osoby  Martiny  Kahánkové,  se  sídlem  Plzeňská  2619/8,  Ostrava-Zábřeh,  IČ:  70613605,  na
provádění úklidu společných prostor v bytových domech:
a) č. p. 1326 na ulici Oráčova č. or. 1, který je součástí pozemku p. č. st. 1286 v k. ú. Hrabůvka, a to ke dni
31.10.2018,
b) č. p. 1369 na ulici Stadická č. or. 3, který je součástí pozemku p. č. st. 1298 v k. ú. Hrabůvka, a to ke dni
01.11.2018,

2)  fyzické  osoby  Evy  Strouhalové,  se  sídlem  Výškovická  2275/125,  Ostrava-Zábřeh,  IČ:  48717959,  na
provádění úklidu společných prostor v bytových domech:
a) č. p.2252 na ulici Jižní č. or. 11, který je součástí pozemku p. č. st. 3220, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, a to
ke dni 01.09.2019,
b)  č. p. 3016 na ulici Tarnavova č. or. 8, který je součástí pozemku p. č. st. 4661, v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
a to ke dni 01.12.2018,

3) společnosti Snadný úklid plus s.r.o., se sídlem Výškovická 2275/125, Ostrava-Zábřeh, IČ: 28643666, na
provádění úklidu společných prostor v bytových domech:
a) č. p. 271 na ulici Fr. Formana č. or. 47, který je součástí pozemku p. č. 71/109, v k. ú. Dubina u Ostravy,
a to ke dni 01.02.2019,
b) č. p. 272 na ulici Fr. Formana č. or. 49, který je součástí pozemku p. č. 71/110, v k. ú. Dubina u Ostravy,
a to ke dni 01.02.2019,

about:blank
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c) č. p. 275 na ulici Fr. Formana č. or. 55, který je součástí pozemku p. č. 71/130, v k. ú. Dubina u Ostravy,
a to ke dni 01.01.2019,
d) č. p. 276 na ulici Fr. Formana č. or. 57, který je součástí pozemku p. č. 71/129, v k. ú. Dubina u Ostravy,
a to ke dni 01.01.2019,
e) č. p. 2251 na ulici Jižní č. or. 9, který je součástí pozemku p. č. st. 3221, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, a to
ke dni 01.10.2018,
f) č. p. 2262 na ulici P. Lumumby č. or. 4, který je součástí pozemku p. č. st. 3299, v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, a to ke dni 01.10.2018,
g) č. p. 2122 na ulici Průkopnická č. or. 5, který je součástí pozemku p. č. st. 3418, v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, a to ke dni 01.03.2019,
h) č. p. 2282 na ulici Svornosti č. or. 1, který je součástí pozemku p. č. st. 3290, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, a
to ke dni 01.01.2019,
dle důvodové zprávy

7003/173  
11

Odvolání a jmenování náhradníka člena Poradního sboru statutárního města Ostravy, městského
obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“

Rada městského obvodu

odvolává

ke  dni  30.06.2018  náhradníka  člena  Poradního  sboru  statutárního  města  Ostravy,  městského  obvodu
Ostrava-Jih sociálního pracovníka v oblasti bydlení Bc. Lenku Martinkovičovou, magistrát, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a metodiky
jmenuje

s účinností od 01.07.2018 náhradníka člena Poradního sboru statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih sociálního pracovníka v oblasti bydlení Mgr. Evu Papežovou, magistrát, odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, oddělení sociální práce a metodiky

7004/173  
12

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o
nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Slezská 279/16, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1
Z. J., B. Četyny, Ostrava-Bělský Les

Velflíkova 281/7, Ostrava-Hrabůvka, 0+1, standard, č. b. 2
B. M., Fr. Hajdy, Ostrava-Hrabůvka

Jubilejní 291/34, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 3
P. L., Cholevova, Ostrava-Hrabůvka a P. L., Cholevova, Ostrava-Hrabůvka

Jubilejní 291/34, Ostrava-Hrabůvka, 0+1, standard, č. b. 5
Bc. Š. P., V. Jiřikovského, Ostrava-Dubina

Edisonova 382/25, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 1
P. M., Lumírova, Ostrava-Výškovice

B. Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, 1+3, standard, č. b. 19
M. H., A. Gavlase, Ostrava-Dubina

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

II.
o pronájmu bytů výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu a o uzavření dohody o přistoupení k dluhu, dle důvodové zprávy

Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, 1+3, standard, č. b. 53
M. Ž., Výškovická, Ostrava-Výškovice a M. J., Výškovická, Ostrava-Výškovice  

Volgogradská 2377/90, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 2
N. S., Tylova, Ostrava-Zábřeh

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

III.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy

M. Ž., Výškovická, Ostrava-Výškovice a M. J., Výškovická, Ostrava-Výškovice, č. b. 77

about:blank
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7005/173  
13

Pronájem  bytů  vyčleněných  pro  potřeby  sociálního  bydlení  v  byt.  domě  na  ul.  Čujkovova
1719/31, Ostrava-Zábřeh, ukončení nájmů bytů dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o pronájmu bytů vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy
o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 9
H. P., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 1
P. S., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

II.
o ukončení  nájmů bytů dohodou smluvních stran podle ust.  § 1981 zákona č.  89/2012 Sb.,  občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

B. K., Provaznická, Ostrava-Hrabůvka,
C. P., Edisonova, Ostrava-Hrabůvka, 
H. M. a  H. F., Fr. Formana, Ostrava-Dubina,
V. P., Edisonova, Ostrava-Hrabůvka,
S. O., Fr. Formana, Ostrava-Dubina,
N. J. a N. L., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh, 
N. P., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh,

7006/173  
14

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu prostoru o výměře 88,85 m² v objektu č. p. 259, který je součástí pozemku p. č. 1031 v k. ú.
Výškovice u Ostravy, adresní místo 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice, společnosti VONO SPORT s.r.o.,
IČO 25838911,  se  sídlem  29.  dubna  259/33,  Ostrava-Výškovice,  a  uzavření  nájemní  smlouvy  na  dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 590 Kč/m²/rok, za účelem užívání jako výrobna
sportovních potřeb, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

7007/173  
15

Souhlas  s  umístěním  informační  tabule  na  objektu  na  ul.  Mjr.  Nováka  1455/34,  Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

udělit  souhlas  společnosti  Mateřská  škola  Paprsek  s.r.o.,  IČO 04152409,  se  sídlem  Svazácká  2200/42,
Ostrava-Zábřeh, s umístěním informační tabule o velikosti 193 cm x 110 cm nad vstupem do objektu, č. p.
1455,  který je  součástí  pozemku p.  č.  st.  1303 v k.  ú.  Hrabůvka,  adresní  místo Mjr.  Nováka 1455/34,
Ostrava-Hrabůvka, a to maximálně po dobu trvání nájemního vztahu a za splnění technických podmínek
uvedených v důvodové zprávě

7008/173  
16

Souhlas s uzavřením provozu v objektu Sportovního centra Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením provozu v objektu Sportovního centra Dubina č. p. 287, který je součástí pozemku p. č. 71/142
v  k.  ú.  Dubina  u  Ostravy,  adresní  místo  Horní  287/81,  Ostrava-Dubina,  ve  dnech  od  01.07.2018  do
08.07.2018 z důvodu provádění pravidelných sanitárních dnů, dle důvodové zprávy

7009/173  
17

Ukončení  nájmu  garáže  č.  1  v  bytovém  domě  na  ul.  Stadická  1369/3,  Ostrava-Hrabůvka,
zveřejnění záměru

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost o ukončení nájmu garáže č. 1  v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, podanou
nájemcem panem M. Č., bytem Mjr. Nováka, 700 30  Ostrava-Hrabůvka
rozhodla

o ukončení nájmu garáže č. 1 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3 v Ostravě-Hrabůvce s nájemcem M.
Č., bytem Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka, dohodou ke dni 31.07.2018
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem garáže č. 1 o výměře 20,57 m² v 1. NP bytového domu č. p. 1369, který je
součástí pozemku p. č. st. 1298 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, ve
vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih,  na  dobu neurčitou,  s
tříměsíční výpovědní lhůtou, s účelem užívání garážování motorového vozidla a s minimální výší měsíčního
nájemného 1 019 Kč vč. DPH

about:blank

8 z 28 2.7.2018 11:21



7010/173  
18

Umístění přijímací antény na střechu bytového domu Vaňkova 1012/50, Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

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

7011/173  
19

Vyčlenění sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“

Rada městského obvodu

schvaluje

výjimku ze „Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn“ a s účinností od 28.06.2018 na dobu určitou,
nejpozději však do konce realizace projektu, tj. do 30.09.2019:
rozhodla

I.
vyčlenit pro účely  sociálního bydlení  v  rámci  projektu „Koncepce bydlení  a její  pilotní ověření ve  městě
Ostrava“  

1) byt č. 39 sestávající z kuchyně a jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 4. nadzemním podlaží
stavby  č.  p.  1628,  která  je   součástí  pozemku parcelní  číslo  st.  2015 – zastavěná  plocha  a  nádvoří  v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Pavlovova 71, obec Ostrava

2) byt č.  4 sestávající  z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se v 2.  nadzemním podlaží
stavby  č.  p.  570,  která  je   součástí  pozemku  parcelní  číslo  st.  619  –  zastavěná  plocha  a  nádvoří  v
katastrálním území Hrabůvka, adresní místo Zlepšovatelů 42, obec Ostrava

3) byt č. 27 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 7. nadzemním podlaží stavby
č. p. 1369, která je  součástí pozemku parcelní číslo st. 1298 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním
území Hrabůvka, adresní místo Stadická 3, obec Ostrava

4) byt č. 24 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 5. nadzemním podlaží stavby
č. p. 3022, která je  součástí pozemku parcelní číslo st. 4760 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním
území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Mňukova 24, obec Ostrava

5) byt č. 52 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se ve 12. nadzemním podlaží
stavby  č.  p.  1326,  která  je   součástí  pozemku parcelní  číslo  st.  1286 – zastavěná  plocha  a  nádvoří  v
katastrálním území Hrabůvka, adresní místo Oráčova 1, obec Ostrava

II.
1.) o pronájmu bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení pro účely sociálního bydlení na dobu určitou -
nejdéle na 6 měsíců

2.) o výši měsíčního nájemného 50,02 Kč/m² započtené podlahové plochy bytů vyčleněných v bodu I. tohoto
usnesení pro účely sociálního bydlení + nájemné za zařizovací předměty bytu

III.
o způsobu pronájmu bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení za podmínek schválených radou městského
obvodu dne 16.03.2017 pod č. unesení 4338/104

dle důvodové zprávy

7012/173  
20

Zveřejnění  záměru  k  umístění  telekomunikačního  zařízení  na  střechu  bytových  domů
Horymírova 2975/4, 2949/14, Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru k umístění telekomunikačního zařízení na střechu:
a) bytového domu s č. pop. 2975 na ul. Horymírova č. or. 4, Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku p.
č. st.  4703 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem poskytování služeb přenosem dat nájemcům bytového
domu,  na dobu určitou 5 let,  za  nájemné ve  výši  300 Kč/měsíc bez DPH a  za spotřebu el.  energie  ze
společných prostor ve výši 250 Kč/měsíc bez DPH,
b) bytového domu s č. pop. 2949 na ul. Horymírova č. or. 14, Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku p.
č. st.  4468 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem poskytování služeb přenosem dat nájemcům bytového
domu a do okolních domů do vzdálenosti cca 4,2 km, na dobu určitou 5 let,  za nájemné ve výši 1 200
Kč/měsíc bez DPH a za spotřebu el. energie ze společných prostor ve výši 250 Kč/měsíc bez DPH,
c) bytového domu s č. pop. 2974 na ul. Břenkova č. or. 7, Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku p. č.
st. 4702 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem poskytování služeb přenosem dat nájemcům bytového domu,
na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 300 Kč/měsíc bez DPH a za spotřebu el. energie ze společných
prostor ve výši 250 Kč/měsíc bez DPH, dle důvodové zprávy

about:blank
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7013/173  
21

Zveřejnění záměru na změnu smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu č.
112/18/OBH uzavřené dne 30.05.2018

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na změnu smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu č. 112/18/OBH
uzavřené  dne  30.05.2018,  na  budoucí  výpůjčku  nebytového  prostoru  o  výměře  57,12  m²  s  účelem
provozování kanceláře pro poskytování sociálních služeb v budově č. p. 1718 jiná stavba, která je součástí
pozemku p. č. st.  2083 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  adresní místo Čujkovova
1718/29, Ostrava-Zábřeh, a to z důvodu změny stavebníka ze společnosti Bílý nosorožec, o.p.s., se sídlem
Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava Hulváky, IČO 26863901, na společnost Centrum sociálních služeb
Ostrava,  o.p.s.,  se  sídlem  Jahnova  867/12,  709 00  Ostrava-Mariánské  Hory,  IČO  28659392,  na  dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

7014/173  
22

Žádost o snížení nájemného za nájem prostorů v objektu ul. Čujkovova 40a, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět hromadné žádosti o snížení nájemného nájemců prostorů v objektu č. p. 3165, který je součástí
pozemku p. č. 3165 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh:
- paní  Ivety Vavrošové,  IČO 70643857, se sídlem Podlesí 280,  Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant, která je
nájemcem prostoru o výměře 30,73 m² na základě nájemní smlouvy č. 2/b/014/842/07 ze dne 19.07.2007,
ve znění dodatků, za účelem užívání jako květinová a dárková síň, s výší ročního nájemného 41 491 Kč, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
- pana Josefa Vinárka, IČO 68944314, se sídlem Mitrovická 142/152, Ostrava-Stará Bělá, který je nájemcem
prostoru o výměře 110,23 m²  na základě nájemní smlouvy č. 8/032/116/12 ze dne 29.06.2012, ve znění
dodatků, za účelem provozování kadeřnictví,  s výší ročního nájemného 109 331 Kč,  na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou,
- pana Zdeňka Krále, IČO 43573622, Na Pešatku 1012/17, Ostrava-Stará Bělá, který je nájemcem prostoru
o výměře 24,84 m²  na základě nájemní smlouvy č. 2/b/014/721/07 ze dne 19.07.2007, ve znění dodatků,
za účelem užívání jako prodejna tabáku a smíšeného zboží, s výší ročního nájemného 51 097 Kč, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
- společnost Cajimani s.r.o., IČO 27774261, se sídlem Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, je nájemcem
prostoru o výměře 149,90 m²  na základě nájemní smlouvy č.  2/b/014/840/07 ze dne 12.07.2007, ve znění
dodatků, za účelem užívání jako provozovna "Dobrá čajovna", s výší ročního nájemného 146 705 Kč, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
dle důvodové zprávy

7015/173  
23

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

Volgogradská 2412/86, 1+2, standard, č. b. 11
K. K., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh

Václava Jiřikovského 167/27, 1+4, standard, č. b. 2
R. D., Staroveská, Ostava-Proskovice

Bohumíra Četyny 930/2, 1+3, standard, č. b. 14
Ing. M. R., Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský Les

Bedřicha Václavka 1017/19, 1+2, standard, č. b. 4
L. H., Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les

II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.07.2018 na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Volgogradská 2412/86, 1+2, standard, č. b. 11
Bc. R. D.5, Karpatská, Ostrava-Zábřeh

Václava Jiřikovského 167/27, 1+4, standard, č. b. 2
D. K., Václava Jiřikovského, Ostava-Dubina

Bohumíra Četyny 930/2, 1+3, standard, č. b. 14
Mgr. P. K., Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský Les

Bedřicha Václavka 1017/19, 1+2, standard, č. b. 4
T. M., Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les

about:blank
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7016/173  
24

Žádost o uzavření dohody o splátkách společnosti PARIS STATEX s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dohodu o splátkách se společností PARIS STATEX s.r.o., IČO 25357131, se sídlem Bieblova 2951/7,
Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, nájemcem prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 1296, který je
součástí pozemku p. č. st. 1463 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka, na
úhradu dlužného nájemného ve výši 45 672 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 9 134 Kč, a to
po dobu 5 měsíců, poslední 5. splátka je stanovena ve výši 9 136 Kč, v rozsahu dle předloženého návrhu, dle
důvodové zprávy

7017/173  
25

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. 55 nacházející se ve 12. nadzemním podlaží stavby č. p. 2777, která
je součástí pozemku parcelní č.  st.  4446 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad
Odrou, adresní místo Jugoslávská 20, obec Ostrava, s paní K. B., Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh a trvá na
vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

7018/173  
26

Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  smlouvy  o společném nájmu bytu na dobu určitou,  s účinností  ode dne  uzavření  smlouvy o
společném nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Bedřicha Václavka 1018/1, 1+3, standard, č. b. 5
Z. M., Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les a L. M., Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les

7019/173  
27

Návrh na výpověď z nájmu a výpověď z výpůjčky, pozemky v k.  ú.  Výškovice u Ostravy,  ul.
Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

vypovědět níže uvedené smlouvy:

1) Smlouvu o nájmu nemovitosti a o právu provést stavbu č. 7/014/181/09/Tóth ze dne 15.06.2009, ve
znění  dodatků č.  1 a  2,  týkající  se  částí  pozemků parc.  č.  740/4 ostatní  plocha,  jiná  plocha o výměře
2907,50 m² a parc.  č.  740/49 ostatní plocha,  ostatní komunikace o výměře 4,50 m² v k.  ú.  Výškovice
u Ostravy, za účelem plánované rekonstrukce (demolice a výstavby) obchodního střediska „ODRA“ v k. ú.
Výškovice u Ostravy

2) Smlouvu o výpůjčce  a  o  právu provést stavbu č.  17/014/1243/08/Wyb ze  dne  21.10.2008,  ve znění
dodatků č. 1 a 2,  týkající se částí pozemků parc. č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5091 m² a
parc.  č.  740/49 ostatní plocha,  ostatní komunikace o výměře 1366 m² v k.  ú.  Výškovice u Ostravy,  za
účelem zřízení  a rekonstrukce zpevněných ploch a provedení parkových úprav v  rámci realizace stavby
„Obchodní centrum Odra“, s podmínkou, že bude smluvními stranami uzavřena darovací smlouva na nově
vybudovaná parkovací místa po jejich výstavbě

uzavřené se společností 3E PROJEKT, a.s., IČ: 25389092, se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, Hrabůvka, 700 30
Ostrava, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu výpovědi z nájmu a výpovědi z výpůjčky ve znění přílohy tohoto
materiálu

7020/173  
28

Poskytnutí slevy z nájemného, ul. U Studia, k. ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnout nájemcům částí  pozemků p.  p.  č.  100/4 ostatní plocha,  ostatní  komunikace  a p.  p.  č.  1445
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, pronajatých za účelem užívání pozemků pod
stavbou parkovacích stání,  slevu z nájemného za období od 09.04.2018 do 01.06.2018 z důvodu opravy
oplocení veřejného pohřebiště v Ostravě-Zábřehu, kterou byly dotčeny rovněz pronajaté části pozemků, a to
formou vrácení části uhrazeného nájemného nájemcům:

R. C., bytem U Studia, Ostrava-Zábřeh, sleva ve výši 83 Kč  
Ing. F. D., bytem U Studia, Ostrava-Zábřeh, sleva ve výši 83 Kč
M. G., bytem U Studia, Ostrava-Zábřeh, sleva ve výši 83 Kč
O. H., bytem U Studia, Ostrava-Zábřeh, sleva ve výši 83 Kč
Z. M., bytem U Studia, Ostrava-Zábřeh, sleva ve výši 97 Kč
M. O., bytem U Studia, Ostrava-Zábřeh, sleva ve výši 105 Kč
I. O., bytem U Studia, Ostrava-Zábřeh, sleva ve výši 83 Kč
L. R., bytem U Studia, Ostrava-Zábřeh, sleva ve výši 87 Kč

about:blank
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J. Š., bytem U Studia, Ostrava-Zábřeh, sleva ve výši 97 Kč
R. T., bytem U Studia, Ostrava-Zábřeh, sleva ve výši 83 Kč
P.  V., bytem U Studia, Ostrava-Zábřeh, sleva ve výši 83 Kč
zmocňuje

vedoucí odboru majetkového k podpisu oznámení o poskytnutí slevy a vrácení poměrné části nájemného
nájemcům v souladu s tímto usnesením

7021/173  
29

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemků p. p. č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m² a p. p. č. 644/2 ostatní
plocha, dráha o výměře 130 m², výměra celkem 160 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova -
Rudná,  ve vlastnictví statutárního města  Ostravy,  svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih,  za  účelem
užívání  částí  pozemků  jako  zahrádky  č.  37  paní  S.  I.,  bytem  Výškovická,  Ostrava-Výškovice,  s  výší
nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 760 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

7022/173  
30

Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  pozemek  parc.č.st.  2450  v  k.  ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  lokalita  U  Výtopny,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garáží v cizím vlastnictví, na
dobu neurčitou,  s výpovědní  dobou tři  měsíce,  za  cenu 45 Kč/m²/rok,  J.  B.,  bytem  Bohumíra  Četyny,
Ostrava-Bělský Les a K. B., bytem Vratimovská, Václavovice a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy
tohoto materiálu

7023/173  
31

Pronájem pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek parc. č. 854/1 zahrada (ZPF) o celkové výměře 253 m², v k. ú. Výškovice u Ostravy,
ul.  Proskovická,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřený  městskému obvodu Ostrava-Jih,  za
účelem přístupu a příjezdu k pozemkům cizích vlastníků v zahrádkářské osadě:

1. L. K., bytem Výškovická, 700 30  Ostrava-Zábřeh            

2. Mgr. P. K., bytem Lidická, 703 00  Ostrava-Vítkovice            

3. L. R., bytem Kpt. Jaroše, 722 00 Ostrava-Třebovice            

4. manželům M. S. a H. S., oba bytem Moravská, 700 30 Ostrava-Zábřeh            

5. M. V., bytem Horní, 700 30 Ostrava-Hrabůvka    

na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným v celkové výši 1 520 Kč ročně

a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

7024/173  
32

Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Dolní a U
Zámku

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebního záměru „Ostrava-Zábřeh, oblast Šaldova“ spočívajícím v provedení rekonstrukce
kabelového vedení veřejného osvětlení v celkové délce 69 m na částech pozemků p. p. č. 235/1, ostatní
plocha, jiná plocha, p. p. č. 455/112, ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 3006, ostatní plocha,
ostatní komunikace, 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, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, je platný do 30.06.2020

7025/173  
33

Souhlas s přenecháním užívání pronajatého pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká

Rada městského obvodu

souhlasí

s přenecháním části pozemku p. p. č. 654/67 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 8136
m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, užívaného na základě Nájemní smlouvy č. 7/014/683/09 ve znění dodatků FC OSTRAVA
- JIH, zapsanému spolku, IČ 70312966, se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a, Zábřeh, 700 30 Ostrava, do
užívání  Kulturnímu zařízení  Ostrava-Jih,  příspěvkové  organizaci,  IČ  73184560,  se  sídlem  Dr.  Martínka
1439/4, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, a to bezúplatně:
- dne 04.09.2018 za účelem pořádání akce „Letní kino“

about:blank
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7026/173  
34

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  - služebnosti na částech pozemků v
k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Edisonova

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebního záměru - umístění nadzemního a podzemního vedení NN 0,4 kV včetně 5 ks sloupů
a 1 ks pilíře v rámci stavby pod názvem „Ostrava, ul. Edisonova, NNv+NNk“, v předpokládané délce cca 28
bm nad povrchem a  cca  331 bm pod povrchem částí  pozemků p.  p.  č.  200/65 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, p. p. č. 211/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 215/1 ostatní plocha, jiná plocha, p.
p. č. 215/35 zahrada,  p. p. č. 223/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 223/18 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p. p. č. 223/19 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímků, které jsou
přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, 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 částem pozemků p.  p.  č.  200/65
ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 211/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, p .p. č. 215/1 ostatní
plocha,  jiná plocha,  p.p.č.  215/35 zahrada,   p.  p.  č.  223/5 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.  p.  č.
223/18 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  a  p.p.č.  223/19 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  v  k.  ú.
Hrabůvka,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu  Ostrava-Jih,  za
účelem  umístění  nadzemního  a  podzemního  vedení  NN 0,4 kV,  v  předpokládané  délce  cca  28 bm  nad
povrchem a cca 331 bm pod povrchem částí pozemků, včetně umístění 5 ks sloupů a 1 ks pilíře v rámci
stavby pod názvem „Ostrava, ul. Edisonova, NNv+NNk“, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úhradu 500 Kč + zákonná
sazba DPH za každý i započatý bm nadzemního a podzemního vedení NN 0,4 kV a za úhradu 1 000 Kč +
zákonná sazba DPH za umístění jednotlivých sloupů a pilířů

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování nadzemního a podzemního vedení NN 0,4 kV včetně 5 ks
sloupů a 1 ks pilíře, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.06.2020 uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly,  Teplická 874/8, PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

7027/173  
35

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  na pozemky v k.  ú.  Zábřeh nad
Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebního záměru „OS-TČZD na PD akce JM – měření š.46.4.3 OV“ spočívajícím v umístění
zemního kabelového vedení NNk včetně rozvaděče v pilíři v předpokládané délce 39 bm pod povrchem částí
pozemků p.  p.  č.  121/1 a  p.  p.  č.  1061/2 v  k.  ú.  Zábřeh nad  Odrou,  svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Veolia Energie
ČR,  a.s.,  IČ:  45193410,  se  sídlem  28.  října  3337/7,  Moravská  Ostrava,  702 00 Ostrava  je  platný  do
30.06.2020
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p. p. č. 121/1 ostatní
plocha, jiná plocha a p. p. č. 1061/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem
umístění zemního kabelového vedení NNk včetně rozvaděče v pilíři pod názvem stavby „OS-TČZD na PD
akce JM – měření š.46.4.3 OV“ pro společnost Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října
3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 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 rozvaděče 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 včetně rozvaděče v
pilíři pod povrchem částí 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
Veolia Energie ČR,  a.s.,  IČ: 45193410,  se sídlem 28.  října 3337/7,  Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava,
 Smlouvu o uzavření  budoucí  smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  ve  znění přílohy tohoto
materiálu

7028/173  
36

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti, část pozemku v k. ú.
Dubina u Ostravy, ul. Kaminského

Rada městského obvodu

souhlasí

s  provedením  stavebního  záměru „Ostrava  71/3,  SM Ostrava,  přeložka  VNk“  spočívajícím  v  provedení
přeložky zemního vedení VN v předpokládané délce 64 bm v části pozemku parc. č. 71/3 ostatní plocha, jiná
plocha, v k. ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka - společnost
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, je
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platný do 30.06.2020
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti  dle  předloženého návrhu k části  pozemku parc.  č.  71/3 ostatní
plocha,  jiná  plocha,  v  k.  ú.  Dubina  u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby přeložky zemního vedení VN pod názvem stavby
„Ostrava 71/3,  SM Ostrava,  přeložka VNk“ v  předpokládané délce  64 bm,  ve prospěch společnosti  ČEZ
Distribuce,  a.  s.,  IČ: 24729035,  se  sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly,  Teplická  874/8,  PSČ 405 02,  za
jednorázovou úplatu 100 Kč + zákonná sazba DPH  

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného  trpět  umístění,  udržování  a  provozování  přeložky  zemního  vedení  VN   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  přeložky
zemního vedení VN  - společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti,
ve znění přílohy tohoto materiálu

7029/173  
37

Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova

Rada městského obvodu

souhlasí

s realizací stavby „Generální oprava střechy bytového domu Markova 2932/32, 2931/34, 2930/36, Ostrava -
 Zábřeh“ spočívající  v  provedení  oprav  budovy  č.p.  2932,2931,2930 stojící  na  pozemku p.  č.  st.  4470
zastavěná  plocha  a  nádvoří  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Markova,  ve  vlastnictví  statutárního  města
Ostrava,  se  svěřením  městskému obvodu Ostrava-Jih,  pro  účely  podání  žádosti  o  poskytnutí  dotace  z
dotačního  programu Stavebním  bytovým družstvem Nová  huť,  IČ:  00050831,  se  sídlem  Hýlova  26/40,
Výškovice, 700 30 Ostrava

7030/173  
38

Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tylova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem na pozemky a s realizací stavby „K JM – Energetika Vítkovice – Měření v šachtici š46.4.1.0.“
spočívající v provedení generální opravy stavební části šachtice, jejíž součástí je průlezný kanál, na částech
pozemků p.p.č. 623/107 ostatní plocha, zeleň a p. p. č. 623/110 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Tylova, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih pro investora stavby Veolia Energie ČR, a.s.,
IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

7031/173  
39

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k budově garáže v k. ú.
Hrabůvka

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k nemovité věci
budově bez čp/če, garáž, ve vlastnictví Mgr. M. D., bytem Březinská, Petřvald, stojící na pozemku p. č. st.
925  v  k.  ú.  Hrabůvka,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostrava,  se  svěřením  městskému  obvodu
Ostrava-Jih

7032/173  
40

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Zdeňka Bára

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku parc. č. 100/20 ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Dubina u Ostravy, o
výměře 8,5 m² (přístupový chodník 6,4 m x 0,5 m + schodiště 3,5 m x 1,5 m), ve vlastnictví statutárního
města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  za  účelem  užívání  stávajícího  přístupu  k
nebytovému prostoru v bytovém domě č.p./č.or. 113/2 na ul. Zdeňka Bára, na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní dobou

7033/173  
41

Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Krokova, k. ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p. p. č. 458/10 zahrada o  výměře 90 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
za účelem užívání zahrádky č. 13 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši
11 Kč/m²/rok

7034/173  
42

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout parkovací stání č. 20 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č. 199 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, za
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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

7035/173  
43

Záměr na pronájem pozemků pod  stávajícími garážemi v k.  ú.  Hrabůvka a k.  ú.  Zábřeh nad
Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemky v k.  ú.  Hrabůvka a k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ve vlastnictví statutárního
města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  pod  garážemi  cizích  vlastníků  na  dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou:
1.  pozemek p.  č.  st.  926,  zastavěná plocha a  nádvoří  o  výměře  20 m² v  k.  ú.  Hrabůvka,  lokalita  ul.
Edisonova
2. pozemek p. č. st. 1691/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
ul. U Skleníku
3.  část  pozemku p.  č.  st.  2086/2,  zastavěná  plocha  o  výměře  23,33  m²  (celková  výměra  210 m²),
odpovídající 1/5 spoluvlastnického podílu o velikosti 10680/19230 příslušejícího k jednotce 8888/2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Gerasimovova
4. pozemek p. č. st. 2410, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny
5. pozemek p. č. st. 2476, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny
6. pozemek p. č. st. 2608, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny
7. část pozemku p. č. st. 2964/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,07 m² (celková výměra 228 m²)
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti  1690/38246 příslušejícího k jednotce 13/405 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
8. část pozemku p. č. st. 2965/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,18 m² (celková výměra 226 m²)
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti  1554/38246 příslušejícího k jednotce 12/387 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

7036/173  
44

Záměr vypůjčit části pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru vypůjčit části pozemků p. p. č. 462/2 zahrada o výměře 1386 m² a p. p. č. 467/1 zahrada o
výměře  435 m²  v  k.  ú.  Hrabůvka,  ul.  Aviatiků,  svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih,  za  účelem
užívání jako oplocené zahrady u školského zařízení, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

7037/173  
45

Změna nájemní smlouvy na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebního záměru „Skladovací objekt,  krytá parkovací stání a nový vjezd pro autoservis“
spočívajícím ve zřízení a užívání vjezdu k autoservisu o výměře 22 m²  umísťovaného na části pozemku p. p.
č. 833/7 v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, svěřeném městskému obvodu, v rozsahu dle snímku, který je přílohou
tohoto  materiálu,  souhlas  pro  stavebníka  J.  A.,  bytem  Říční,  700  30  Ostrava-Zábřeh   je  platný  do
30.06.2020
rozhodla

uzavřít s panem J. A., bytem Říční, 700 30 Ostrava-Zábřeh Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 417/17/OMJ
ze dne 12.03.2018, ve znění přílohy tohoto materiálu, spočívající v úpravě účelu pronájmu části pozemku p.
p. č. 833/7 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 22 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, z účelu „užívání pozemku
jako oplocené zahrady“ na účel „zřízení a užívání vjezdu“ a v úpravě výše nájemného za užívání dotčené
části pozemku o výměře 22 m² za účelem uřízení a užívání vjezdu z „11 Kč/m²/rok“ na „70 Kč/m²/rok“

7038/173  
46

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Hrabůvka, GasNet, s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p. p. č. 215/1 ostatní plocha, jiná plocha, p. p.
č. 215/13 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 215/34 zahrada, p. p. č. 223/5 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. p. č. 223/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 223/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p.
č. 223/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 223/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č.
225/5 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 225/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 225/8 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p. p. č. 225/11 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 225/13 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 226/3
ostatní plocha, zeleň, p. p. č.  226/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 226/12 ostatní plocha,
zeleň, p. p. č. 234/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 241/37 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. p. č. 241/38 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Hrabůvka,  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 705 500 Kč + zákonná sazba
DPH

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
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umístění, udržování a provozování plynárenského zařízení, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1456-80/2017
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

7039/173  
47

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.  793/244  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace a p. č. 793/245 ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Výškovice u Ostravy,  ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava–Jih, za účelem uložení podzemní kabelové přípojky
NN 0,4 kV a  pojistkové  skříně  ve  prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  a.  s.,  IČ: 24729035,  se  sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 29 500 Kč + zákonná sazba DPH

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění, udržování a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV a pojistkové skříně,  a to vše v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1149-99/2018
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

7040/173  
48

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a. s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  k  částem  pozemků  p.  p.  č.  219/22  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, p. p. č. 219/23 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 223 ostatní plocha, zeleň, p. p. č.
995/12 ostatní plocha, jiná plocha a p. p. č. 995/60 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Zábřeh
nad  Odrou,   ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřených  městskému obvodu  Ostrava–Jih,  za
účelem  uložení  zemního  a  nadzemního  kabelového  vedení  NN a  2 ks pojistkových skříní,  ve  prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly,
za celkovou úplatu 94 000 Kč + zákonná sazba DPH

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění, udržování a provozování zemního a nadzemního kabelového vedení NN a 2 ks pojistkových skříní,
 a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickými plány č. 3436-392/2017 a č. 3453-151/2018
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

7041/173  
49

Návrh  na  likvidaci  neupotřebitelného  majetku  Mateřské  školy  Harmonie  Ostrava-Hrabůvka,
Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti  majetku Mateřské školy  Harmonie Ostrava-Hrabůvka,  Zlepšovatelů 27,  příspěvkové
organizace,  jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě
56 057 Kč dle předloženého návrhu
ukládá

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

7042/173  
50

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o  neupotřebitelnosti  majetku  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Horymírova  100,
příspěvkové organizace,   jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, v
celkové hodnotě 694 769,51 Kč dle předloženého návrhu
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

7043/173  
51

Souhlas  s  přijetím  věcného  daru  pro  Mateřskou  školu  Ostrava-Hrabůvka,  Adamusova  7,
příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih

about:blank
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Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím věcného daru v hodnotě 7 479 Kč do vlastnictví Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7,
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

7044/173  
52

Ukončení projektu „Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených do úřadu Městského
obvodu Ostrava - Jih“

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002799 ze dne 06.12.2017 ve věci
ukončení realizace projektu „Rozvoj kompetencí a znalostí  zaměstnanců zařazených do úřadu Městského
obvodu Ostrava - Jih“ ke dni 31.05.2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7045/173  
53

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský
Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace,  jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava,
městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace, dle předložené důvodové zprávy
schvaluje

změnu  rozpočtu  na  rok  2018   Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Bělský  Les,  B.  Dvorského  1,
příspěvkové  organizace,  a  to  zvýšením  plánovaných nákladů na odpisy  majetku ve  výši  29 tis.  Kč dle
předložené důvodové zprávy

7046/173  
55

Odkup plynovodní přípojky, objekt Svornosti, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

schvaluje

uzavření kupní smlouvy na odkoupení plynovodní přípojky k objektu na ul.  Svornosti,  Ostrava-Zábřeh na
pozemku parc. č. 1460 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, od Gas Net, s.r.o. IČO 27295567

7047/173  
56

Žádost o prominutí poplatku z prodlení - J. B.

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout pohledávku za dlužníkem p. J. B., ve výši 19 030 Kč, z titulu kapitalizovaného poplatku z prodlení
za  pozdní  úhrady  nájemného a  záloh na služby  spojených s užíváním  bytuv  domě  na ulici  Jubilejní  v
Ostravě-Hrabůvce, dle důvodové zprávy

7048/173  
57P

Veřejná zakázka „Oprava přístupových schodišť a rampy v areálu Lužická 4, Ostrava-Výškovice“
- dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1164/2017/OBH ze dne 31.10.2017 na realizaci
veřejné  zakázky  malého  rozsahu  „Oprava  přístupových  schodišť  a  rampy  v  areálu  objektu  Lužická  4,
Ostrava-Výškovice“ se zhotovitelem MD Služby Morava, s.r.o., IČO 05437334, se sídlem Havlíčkovo nábřeží
2728/38, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, kterým se mění cena z důvodu realizace dodatečných prací
souvisejících s dokončením díla v rozsahu dle Změnového listu č. 1 na cenu nejvýše přípustnou 550 498 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/1164/2017/OBH ze  dne  31.10.2017 na realizaci  veřejné  zakázky  malého rozsahu  „Oprava schodišť  a
rampy v areálu Lužická 4, Ostrava-Výškovice"
Termín: 11. 07. 2018

7049/173  
58P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení)  -  VZ 71.18
Zpracování  projektové  dokumentace  na  „Rekonstrukci  bytového  domu  Jubilejní  506/73,
Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zadání  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  71.18  Zpracování  projektové  dokumentace  na
„Rekonstrukci bytového domu Jubilejní 506/73, 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

about:blank
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jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
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. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Paul, autorizovaná osoba
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 71.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 27. 09. 2018

7050/173  
59P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) -  VZ 87.18 „Chemické
ošetření (odplevelení) místních komunikací a zpevněných ploch na území MOb Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 87.18 „Chemické ošetření
(odplevelení) místních komunikací a zpevněných ploch na území MOb 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
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 87.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 09. 08. 2018

7051/173  
60P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Fitness zóna
Výškovice“  VZ 75.18

Rada městského obvodu

rozhodla
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zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 75.18 „Fitness
zóna 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. 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. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb  

náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 75.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 30. 08. 2018

7052/173  
61P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Hřiště v dolíku,
Ostrava-Výškovice“ VZ 80.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 80.18 „Hřiště v
dolíku, Ostrava-Výškovice“ ve smyslu § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací,  ve
znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Eva Kurková, odbor investiční

náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb  
3. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 80.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 08. 2018

7053/173  
62P

Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  „Oprava
elektroinstalace na ul. Edisonova 11, Velflíkova 1, Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-Hrabůvka“
VZ 79.18

Rada městského obvodu

about:blank
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rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 79.18 „Oprava
elektroinstalace na ul. Edisonova 11, Velflíkova 1, Jubilejní 25, Velflíkova 12, 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. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek  
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 79.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2018

7054/173  
63P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Parkovací místa
ul. Šeříková“ VZ 92.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 92.18 „Parkovací
místa ul. Šeříková“ 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. 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. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb  

náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 92.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 30. 08. 2018
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7055/173  
64P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Parkoviště na
ul. Výškovická p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy“  VZ 89.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 89.18 „Parkoviště
na ul. Výškovická p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,  městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing.Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. 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. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb  

náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 89.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 30. 08. 2018

7056/173  
65P

Výzva (zjednodušené podlimitní  řízení,  podlimitní veřejná  zakázka na  stavební  práce)   -  VZ
86.18 Oprava volných prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 86.18 Oprava volných
prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Ivana Chlumecká, 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. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
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. Ivana Chlumecká, 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. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
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Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 86.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 30. 08. 2018

7057/173  
66P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce)  - „Oprava chodníků na
ul. Edisonové v Ostravě - Hrabůvce“  VZ 58.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 58.18 „Oprava chodníků
na ul.  Edisonové v Ostravě - Hrabůvce“ dle § 26 v návaznosti  na ust.  § 53 zákona č.  134/2016 Sb.,  o
zadávání  veřejných zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  části  III.  Zásad  pro  zadávání  veřejných
zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
4. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 58.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 28. 09. 2018

7058/173  
67P

Zrušení  zadávacího  řízení  (nadlimitní  veřejná  zakázka  na  služby)  -  VZ  29.18  Zpracování
projektové dokumentace včetně statického posouzení „Výměna umakartových bytových jader v
bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

rozhodla

dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu a v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení zadávacího řízení k nadlimitní
veřejné  zakázce  na  služby  VZ  29.18  Zpracování  projektové  dokumentace  včetně  statického  posouzení
„Výměna umakartových bytových jader v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih“ z důvodu, že v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením zadávacího řízení k této
nadlimitní  veřejné  zakázce  na  služby  VZ 29.18  Zpracování  projektové  dokumentace  včetně  statického
posouzení  „Výměna  umakartových  bytových  jader  v  bytových  domech  v  majetku  SMO  svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih“
Termín: 09. 07. 2018

7059/173  
68P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - „Dodávka kloubového
nakladače se třemi nástavbami“  VZ 61.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídek  na  veřejnou zakázku malého  rozsahu na  dodávky  VZ 61.18 „Dodávka
kloubového nakladače se třemi nástavbami“ 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

about:blank

22 z 28 2.7.2018 11:21



příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb  
2. Anna Kührová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb  
3. Bc. Petr Smoleň, člen komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku, zastupitel
obvodu

náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Miroslav Janečka, ředitel Technické služby Ostrava-Jih, p.o.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 61.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 21. 09. 2018

7060/173  
69

Smlouva  mezi  ČEZ  Distribuce,  a.  s.  a  Základní  školou  a  mateřskou  školou  Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením smlouvy  mezi  ČEZ Distribuce,  a.  s.,  IČ: 24729035,  se  sídlem  Děčín - Děčín IV-Podmokly,
Teplická  874/8,  PSČ  405  02  a  Základní  školou  a  mateřskou  školou  Ostrava-Zábřeh,  Kosmonautů  15,
příspěvková organizace, IČ: 70944687, která se týká  připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě dle podmínek uvedených ve smlouvě

7061/173  
71

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty na Slovensko (Košice) ve dnech 20. - 22.06.2018

Rada městského obvodu

projednala

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Bc. Martina Bednáře, starosty, Ing. Hany Tichánkové, místostarostky,
RNDr. Františka Staňka, Ph.D., místostarosty a Ing. Otakara Šimíka, člena rady na Slovensko (Košice) ve
dnech 20. - 22.06.2018

7062/173  
72

Žádost nájemců bytového domu Velflíkova 281/7, Ostrava-Hrabůvka o projednání nájemného

Rada městského obvodu

bere na vědomí

písemné podání nájemců bytového domu č. p. 281 na ul. Velflíkova 7, který je součástí pozemku parc. č. st.
293, v k. ú. Hrabůvka
rozhodla

neposkytnout slevy ze základního nájemného nájemcům bytových jednotek v bytovém domě č. p. 281 na
ul. Velflíkova 7, který je součástí pozemku parc. č. st. 293, v k. ú. Hrabůvka, z důvodu rekonstrukce bytu č.
2, dle důvodové zprávy

7063/173  
73

Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje

odboru  bytového  a  ostatního  hospodářství  výjimku  z  Organizačního  řádu  Úřadu  městského  obvodu
Ostrava-Jih v platném znění, z přílohy č. 3 čl. II. odst. 6.4. bod 13. týkající se realizace staveb investičního
charakteru u majetku v rámci svěřené působnosti - domovního a bytového fondu, a to na:

1) zajištění výběrového řízení na dodání kuchyňských linek a elektrických sporáků v bytových domech v
majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih a prací s tím spojených,  

2)  zadání  veřejné  zakázky  na  dodání  kuchyňských linek  a  elektrických sporáků v  bytových domech v
majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih a prací s tím spojených
zmocňuje

about:blank
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referenty - energetiky odboru bytového a ostatního hospodářství

1. referenta - energetika domovního a bytového fondu,
2. referenta - energetika nebytových prostor,

k  podpisu  smluv,  plné  moci  a  ostatních  formulářů  souvisejících  s  realizací  změny  elektroinstalace  a
požadované změně hodnoty jističů předmětné  zakázky, uzavírané s provozovatelem distribuční  soustavy
ČEZ Distribuce, a.s., dle důvodové zprávy

7064/173  
74

Závěrečná zpráva o průběhu a ukončení likvidace a mimořádná účetní závěrka státního podniku
Podnik bytového hospodářství Ostrava 3 - státní podnik "v likvidaci"

Rada městského obvodu

schvaluje

Závěrečnou zprávu o průběhu a ukončení likvidace státního podniku Podnik bytového hospodářství Ostrava 3
- státní podnik "v likvidaci", IČ: 00097489, se sídlem Pavlovova 1351/44, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, a to
k 31.05.2018 a dále
schvaluje

mimořádnou účetní závěrku státního podniku Podnik bytového hospodářství Ostrava 3 - státní podnik "v
likvidaci", IČ: 00097489, se sídlem Pavlovova 1351/44, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, a to k 31.05.2018
zmocňuje

Mgr. Romana Klimuse, likvidátora státního podniku Podnik bytového hospodářství Ostrava 3 - státní podnik
"v likvidaci", IČ: 00097489, se sídlem Pavlovova 1351/44, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, k podání návrhu
Krajskému soudu v Ostravě na výmaz státního podniku Podnik bytového hospodářství Ostrava 3 - státní
podnik  "v  likvidaci",  IČ:  00097489,  se  sídlem  Pavlovova  1351/44,  Ostrava-Zábřeh,  PSČ  700  30,  z
obchodního rejstříku
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
povinnost informovat Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih o ukončení likvidace státního podniku
Podnik bytového hospodářství Ostrava 3 - státní podnik "v likvidaci", IČ: 00097489, se sídlem Pavlovova
1351/44, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30
Termín: 23. 08. 2018

7065/173  
75P

Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

nejmenovat  Mgr.  Vladimíra Durčáka na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace a navrhuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí
pracovní  místo  ředitele  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  V.Košaře  6,  příspěvkové
organizace

7066/173  
76P

Jmenování  ředitele  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Výškovice,  Šeříková  33,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

Mgr.  Zuzanu  Hranickou  na  vedoucí  pracovní  místo  ředitele  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-
Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace s účinností od 01.08.2018
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu jmenovacího dekretu

7067/173  
77P

Jmenování  ředitele  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Horymírova  100,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

Mgr.  Miroslavu Folkovou na  vedoucí  pracovní  místo ředitele  Základní   školy  a  mateřské  školy  Ostrava-
Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace s účinností od 01.08.2018
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu jmenovacího dekretu

7068/173  
78P

Jmenování  ředitele  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Volgogradská  6B,
 příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

Mgr.  Jana Šebestu na vedoucí pracovní místo ředitele  Základní školy  a mateřské školy  Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace s účinností od 01.08.2018
zmocňuje
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starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platového výměru

7069/173  
79P

Jmenování ředitele Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

Mgr. Libuši Přikrylovou na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkové organizace s účinností od 01.08.2018
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu jmenovacího dekretu

7070/173  
80P

Jmenování ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

nejmenovat   Mgr.  Janu Mikoškovou na  vedoucí  pracovní  místo  ředitele  Základní  školy  Ostrava-Zábřeh,
Chrjukinova 12, příspěvkové organizace   a navrhuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace

7071/173  
81

Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy ve věci regulace provozní
doby hostinských provozoven

Rada městského obvodu

rozhodla

předložit Zastupitelstvu města Ostravy návrh na vydání obecně závazné vyhlášky upravující provozní dobu
hostinských provozoven
souhlasí

s  navrženým  zněním  obecně  závazné  vyhlášky  statutárního  města  Ostravy  upravující  provozní  dobu
hostinských provozoven

7072/173  
82P

Oznámení  o  zahájení  ZŘ  (nadl.  veřej.  zakázka  na  služby,  otevř.  řízení)  -  Zajištění  služby
kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených
MOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zadání  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ 85.18 „Zajištění  služby  kamerového  monitoringu ve
společných prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih“ v otevřeném řízení dle § 25 v návaznosti na ust.  § 56 zákona č.  134/2016 Sb.,  o zadávání
veřejných zakázek,  ve znění pozdějších předpisů,  a dle části III.  Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací,  ve
znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
4. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Bc. Jakub Káňa, odbor právní

náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 85.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 31. 10. 2018
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7073/173  
83P

Zrušení  zadávacího  řízení  (podlimitní  veřejná  zakázka  na  stavební  práce)  -  VZ  14.18
„Odstranění  betonových  ploch,  panelů,  zídek  a  úprava  zpevněných  ploch  na  pozemcích
svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu a v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) 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  14.18  „Odstranění  betonových  ploch,  panelů,  zídek  a  úprava
zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih"
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 14.18 „Odstranění  betonových ploch,  panelů,  zídek  a
úprava zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 20. 07. 2018

7074/173  
OR

Návrh dalšího termínu schůze rady

Rada městského obvodu

schvaluje

další termín schůze rady dne 06.09.2018
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

54 Žádost o poskytnutí finanční podpory

Rada městského obvodu

varianta A)

nesouhlasí  s  poskytnutím  finančního  daru spolku 1.  Bruslařský  klub Buď  INline  Ostrava,  z.s.,  Kubalova
394/59, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ: 05048907, ve výši 20 000 Kč, na spolufinancování benefiční akce
„Kolečko spojuje, aneb když Bruslík pomáhá“ pořádané v inline parku SAREZA
varianta B)

souhlasí s poskytnutím finančního daru spolku 1. Bruslařský klub Buď INline Ostrava, z.s., Kubalova 394/59,
700 30 Ostrava-Výškovice, IČ: 05048907, ve výši 20 000 Kč, na spolufinancování benefiční akce „Kolečko
spojuje, aneb když Bruslík pomáhá“ pořádané v inline parku SAREZA
souhlasí

s použitím  znaku a  loga městského  obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za  účelem  propagace  městského
obvodu Ostrava-Jih
souhlasí

s návrhem darovací smlouvy dle přílohy
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy
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