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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 175. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 19. 7. 2018 10:00

(usn. č. 7076/175 - usn. č. 7179/175)

Bc. Martin Bednář

Ing. Hana Tichánková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 175. schůze Rady městského obvodu, ze dne 19. 7. 2018 10:00
č. usn.

č. m. Název materiálu

7076/175 1.

Návrh rozpočtových opatření č. 25/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

7077/175 2.

Odškodnění újmy na zdraví paní T. K. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7078/175 3.

Darování neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka)

7079/175 4.

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

7080/175 5.

Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o pronájmu kontejnerů (RNDr. František Staněk, Ph.D.,
místostarosta)

7081/175 6.

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

7082/175 8.

Návrh na revokaci části usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 7015/173 ze dne 28.06.2018,
nesouhlas s ukončením nájmu bytu dohodou a neuzavření smlouvy o nájmu bytu (Markéta Langrová, člen
rady)

7083/175 9.

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

7084/175 10.

Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

7085/175 11.

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

7086/175 12.

Udělení souhlasu s umístěním sídla podnikatelky v bytě č. 58 na ulici Výškovická 446/151, OstravaVýškovice (Markéta Langrová, člen rady)

7087/175 13.

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

7088/175 14.

Zveřejnění záměru na pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen
rady)

7089/175 15.

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ul. Volgogradská 2458/28, Ostrava-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

7090/175 16.

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

7091/175 17.

Žádost o splátkový kalendář - M. M., A. a R. K.(Markéta Langrová, člen rady)

7092/175 18.

Rozšíření Městského integrovaného kamerového systému v městském obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

7093/175 19.

Rozšíření Městského integrovaného kamerového systému v městském obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

7094/175 20.

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

7095/175 21.

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

7096/175 22.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové
organizaci na předfinancování projektu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7097/175 23.

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí předfinancování formou návratné finanční
výpomoci Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

7098/175 25.

Souhlas s realizací projektu "Školní kuchyňka K15" Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7099/175 26.

Souhlas s přijetím finančního daru pro Zákadní školu Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkovou organizaci
zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7100/175 27.

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové
organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7101/175 28.

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova
29, příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

7102/175 29.

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

7103/175 30.

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4,
příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

7104/175 31.

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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7105/175 32.

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

7106/175 33.

Bilingvní výuka v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

7107/175 34.

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

7108/175 35.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

7109/175 36.

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

7110/175 37.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7111/175 38.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7112/175 39.

Odstoupení od nájemní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu, pozemek v k. ú. Dubina u Ostravy, V.
Košaře (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7113/175 40.

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

7114/175 41.

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků v k. ú.
Hrabůvka, lokalita ul. Horní a Dr. Lukášové (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7115/175 42.

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

7116/175 43.

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

7117/175 44.

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

7118/175 45.

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

7119/175 46.

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

7120/175 47.

Souhlas se vstupem na pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7121/175 48.

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

7122/175 49.

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k budově garáže k.ú. Zábřeh nad
Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7123/175 50.

Stanovisko k záměru prodeje nesvěřeného pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

7124/175 51.

Stanovisko ke směně nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Ruská a ul. Výškovická (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

7125/175 52.

Ukončení nájmu dohodou, zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Z.
Bára (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7126/175 53.

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

7127/175 54.

Záměr na pronájem a záměr na prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šamanova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

7128/175 55.

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu na ul. Bedřicha Václavka v k.ú. Dubina u
Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7129/175 56.

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

7130/175 57.

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

7131/175 58.

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

7132/175 59.

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

7133/175 60.

Záměr na změnu nájemní smlouvy - část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Dvorského (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

7134/175 61.

Změna nájemní smlouvy a pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Pískové doly (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

7135/175 62.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Dubina u Ostravy, GasNet, s.r.o. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7136/175 63.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Výškovice u Ostravy, PODA a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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7137/175 64.

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

7138/175 65.

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

7139/175 66.

Odpis pohledávek s příslušenstvím-J. D., J. D., Odpis pohledávek s příslušenstvím-V. H., Odpis pohledávek s
příslušenstvím-J. H., Odpis pohledávek s příslušenstvím-I. Ch. (Bc. Martin Bednář, starosta)

7140/175 67.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 18. zasedání konaného dne
08.03.2018, do 19. zasedání konaného dne 07.06.2018 (Bc. Martin Bednář, starosta)

7141/175 68.

Žádost a výzva k vyvěšení moravské vlajky (Bc. Martin Bednář, starosta)

7142/175 69.

Žádost o finanční dar (Bc. Martin Bednář, starosta)

7143/175 70P.

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

7144/175 71P.

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy OstravaDubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7145/175 72P.

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh,
Chrjukinova 12, příspěvkové orgnizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7146/175 73P.

IZ č. 8/2018 - Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6; IZ č. 3/2018 - Chodník spojující
ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů; IZ č. 34/2017 - Vybudování chodníků na ul. Gerasimovové v úseku ul.
Průkopnická - ul. Krasnoarmejců (Bc. František Dehner, místostarosta)

7147/175 74P.

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

7148/175 75P.

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

7149/175 76P.

„Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích
předmětů Smirnovova1 Ostrava-Zábřeh“, Dodatek č. 1 (Bc. František Dehner, místostarosta)

7150/175 77P.

Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 2018 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

7151/175 78P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 66.18 Zpracování
projektové dokumentace na akci „Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, č. 677/72,
Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7152/175 79P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 59.18 Zpracování
projektové dokumentace „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“ (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7153/175 80P.

Námitky k rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele od stěžovatele Bonita Group Service s.r.o. a
rozhodnutí o nich - VZ 33.18 Oprava a likvidace nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu
Ostrava - Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7154/175 81P.

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 16.18
„Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při
realizaci stavebních a jiných prací“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7155/175 82P.

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - „Zateplení tělocvičny ZŠ Srbská
2, Ostrava - Jih“ VZ 76.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7156/175 83P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna vstupních dveří,
Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“ VZ 90.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

7157/175 84P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Dětské sportovní hřiště,
Ostrava – Zábřeh“ VZ 91.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7158/175 85P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 30.18 Zpracování
projektové dokumentace na „Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče“ (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7159/175 86P.

Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - VZ 81.18 „Výměna rozvodů zdravotechniky a
oprava sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

7160/175 87P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 97.18 „Výměna rozvodů
zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh“ (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7161/175 88P.

Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb při administraci zadávacího řízení (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7162/175 89P.

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sklepních prostor v
objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ VZ 83.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

7163/175 90P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 74.18 „Technické zabezpečení voleb 2018“
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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7164/175 91P.

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce pravého vstupu do objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7165/175 92P.

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

7166/175 94P.

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS „Provádění
oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7167/175 95P.

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 95.18 Zpracování
projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka" a „Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka"
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7168/175 96P.

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

7169/175 97P.

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Parkovací místa ul. Šeříková“ VZ 92.18
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7170/175 98P.

Zrušení VZ (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)

7171/175 99.

Návrh rozpočtových opatření č. 26/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

7172/175 100P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 73.18 „Výměna plynových
nebo kombinovaných sporáků v bytových domech ve vlastnictví SMO svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
7173/175 101P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 26.18 „Zajištění pronájmu,
servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih pro vánoční období
2018-2019“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
7174/175 102P. Stanovení platu řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)
7175/175 103P. Stanovení platu ředitelce Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)
7176/175 104P. Stanovení platu ředitelce Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)
7177/175 105P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 54.18
„Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
7178/175 106P. Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 82.18 Oprava školní kuchyně
včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
7179/175 107P. „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les“
- Dodatek č. 2 (Bc. František Dehner, místostarosta)
staženo

7.

Dodatek č. 2 k SOD "Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, etapa I." (RNDr. František Staněk, Ph.D.,
místostarosta)

staženo

24.

Souhlas s realizací projektu "Jazyková učebna K15" Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

staženo

93P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 77.18 „Vybudování
bezbariérového přístupu do 2. NP objektu na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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7076/175
1

Návrh rozpočtových opatření č. 25/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018
Rada městského obvodu
schvaluje
a) změnu závazného ukazatele dle bodu 3) důvodové zprávy předloženého materiálu
b) rozpočtové opatření, kterým se
1)
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3326, pol. 5171 o 41 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 6330, pol. 5347 o 41 tis.Kč
2)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 259 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171, UZ 12 o 259 tis. Kč
3)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 370 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 370 tis. Kč
4)
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2229 o 56 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5366 o 56 tis. Kč
5)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 20 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5339 o 20 tis. Kč
6)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, ORG 0400084000000 o 40 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400213000000 o 40 tis. Kč
7)
- sníží běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5141 o 30 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5166 o 30 tis. Kč
8)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 630 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6121, ORG 0400223000000 o 630 tis. Kč

7077/175
2

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

7078/175
3

Darování neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
souhlasí
s darováním neupotřebitelného majetku v celkové hodnotě 71 811 Kč, statutárnímu městu Ostrava,
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava, IČO: 00845451
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit darování neupotřebitelného majetku

7079/175
4

Aktualizace zásad vztahů městského obvodu k příspěvkové organizaci Technické služby
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
aktualizaci dokumentu Zásady vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkové organizaci Technické
služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, která byla zřízena statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti v oblasti technických služeb, s účinností od 01.08.2018, dle
předloženého materiálu

7080/175
5

Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o pronájmu kontejnerů
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu kontejnerů č. 44/031/265.4/18 se společností Kontejnery
Ostrava, s.r.o., se sídlem Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava, IČ 27771164, dle předloženého materiálu
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7081/175
6

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin
Rada městského obvodu
souhlasí
s kácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 110/3 označených čísly 94, 95, 96 a keřového porostu o
rozloze 15,4 m2 označeného č. 97 na pozemku p.č. 71/117, vše v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, správě městského obvodu Ostrava-Jih. Kácení se provádí v rámci stavby
"Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova" pro statutární město Ostrava jako investora stavby. Na dřeviny
se nevztahuje povinnost vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

7082/175
8

Návrh na revokaci části usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 7015/173 ze dne
28.06.2018, nesouhlas s ukončením nájmu bytu dohodou a neuzavření smlouvy o nájmu bytu
Rada městského obvodu
revokuje
část svého usnesení č. 7015/173 ze dne 28.06.2018, kterým 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
Václava Jiřikovského 167/27, 1+4, standard, č. b. 2
R. D., nyní bytem Staroveská, Ostrava-Proskovice
II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.07.2018 na dobu určitou
Václava Jiřikovského 167/27, 1+4, standard, č. b. 2
D. K., Václava Jiřikovského, Ostrava-Dubina
dle důvodové zprávy
nesouhlasí
s ukončením 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
Václava Jiřikovského 167/27, 1+4, standard, č. b. 2
R. D., nyní bytem Staroveská, Ostrava-Proskovice
rozhodla
I.
o neuzavření smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Václava Jiřikovského 167/27, 1+4, standard, č. b. 2
D. K., Václava Jiřikovského, Ostrava-Dubina
II.
o podání písemné výzvy k odstranění závadného chování podle ustanovení § 2291 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
Václava Jiřikovského 167/27, 1+4, standard, č. b. 2
R. D., nyní bytem Staroveská, Ostrava-Proskovice

7083/175
9

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu)
Rada městského obvodu
rozhodla
o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu ze dne 22.01.2018 a skončení nájmu bytu ke dni 29.07.2018, dle
důvodové zprávy
Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 39
K. V., bytem Milana Fialy, Ostrava-Dubina
trvá
na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy
Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 39
K. V., bytem Milana Fialy, Ostrava-Dubina

7084/175
10

Pronájem bytů výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o
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nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Volgogradská 2424/74, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 3
Ch. Z., Výškovická, Ostrava-Výškovice
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
o pronájmu bytů výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu a o uzavření dohod o přistoupení k dluhu, dle důvodové zprávy
Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 47
S. F.3, V. Huga, Ostrava-Hrabová
Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 22
L. M., Pavlovova, Ostrava-Zábřeh
Dr. Šavrdy 3029/19, Ostrava-Bělský Les, 0+2, standard, č. b. 16
K. Z., J. Herolda, Ostrava-Bělský Les
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
III.
o pronájmu bytů výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Plzeňská 2619/10, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 88
Š. E., Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka
Dr. Šavrdy 3029/19, Ostrava-Bělský Les, 0+2, standard, č. b. 20
O. J., N. Frýda, Ostrava-Dubina
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
IV.
o ukončení nájmů bytů dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy
Ch. Z., Výškovická, Ostrava-Výškovice,
L. M., Pavlovova, Ostrava-Zábřeh,
7085/175
11

Pronájem bytů, uzavření smluv o ubytování a ukončení nájmů bytů dohodou
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o pronájmu bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Zlepšovatelů 581/64, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 2
Š. R., Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
Š. R., Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka
II. o pronájmu bytu zvláštního určení (bezbariérový byt) na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Vaňkova 1013/52, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 3
V. P., Opletalova, Ostrava-Poruba
III. 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. 6
F. A., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 17
B. J., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
IV. o uzavření smluv o ubytování na dobu určitou, a to to ode dne účinnosti smlouvy o ubytování v ubytovně
na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy
místnost č. 13 - Š. Y., Horní, Ostrava-Hrabůvka
místnost č. 14 - P. K., Horní, Ostrava-Hrabůvka
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místnost č. 19 - H. I., Horní, Ostrava-Hrabůvka
V. o ukončení nájmů bytů dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
J. E., Hasičská, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 14
K. M., V. Jiřikovského, Ostrava-Dubina, č. b. 6
A. P. D. a A. A., Fr. Formana, Ostrava-Dubina, č. b. 4
S. M., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh, č. b. 3
H. R., Klegova, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 37
S. Š., Fr. Formana, Ostrava-Dubina, č. b. 11
S. Ž., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh, č. b. 12
M. M., Rodimcevova, Ostrava-Zábřeh, č. b. 4
B. J., Fr. Formana, Ostrava-Dubina, č. b. 8
P. A., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, č. b. 26
H. R., Edisonova, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 5
7086/175
12

Udělení souhlasu s umístěním sídla podnikatelky v bytě na ulici Výškovická, Ostrava-Výškovice
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu s umístěním sídla pro začínající podnikatelku pí V. M. v bytě v bytovém domě , který
stojí na pozemku p. č. 740/27 v k. ú. Výškovice u Ostravy, adresní místo Výškovická, Ostrava-Výškovice, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, jehož nájemcem je pí V.
M., a to po dobu trvání nájemního vztahu k danému bytu

7087/175
13

Uzavření smluv o nájmu sociálních bytů vyčleněných na území městského obvodu Ostrava-Jih v
rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ a pronájem sociálního
bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu na dobu určitou s účinností od 03.08.2018 do 02.02.2019,
nejdříve však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti co do
povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle důvodové zprávy
Václava Jiřikovského 168/29, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 6
V. J., dosud bytem Tylova, Ostrava-Zábřeh
Václava Jiřikovského 168/29, Ostrava-Dubina, 1+2, standard, č. b. 10
V. I., Václava Jiřikovského, Ostrava-Dubina
II.
o uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu na dobu určitou s účinností od 03.08.2018 do 02.11.2018,
nejdříve však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti co do
povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle důvodové zprávy
Vlasty Vlasákové 965/21, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 16
G. M., Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les
III.
o pronájmu sociálního bytu na dobu určitou, s účinností od 01.08.2018 do 31.01.2019, nejdříve však s
účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti co do povinnosti
nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle důvodové zprávy
Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 56
K. N., Jana Maluchy, Ostrava-Dubina
v případě odstoupení schváleného žadatele o pronájem sociálního bytu o dalším žadateli v pořadí dle
důvodové zprávy

7088/175
14

Zveřejnění záměru na pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem volné garáže č. 9 o výměře 15,3 m² ve stavbě bez č.p./č.e., způsob
využití garáž, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, která se
nachází na pozemku parc. č. st. 2079, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož vlastníkem je společnost
ArcelorMittal Ostrava a.s., a která tvoří součást bytového domu na ul. Čujkovova 1715/23 v OstravěZábřehu s minimální výší nájemného 1.019 Kč měsíčně vč. DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou a s účelem užívání garážování motorového vozidla

7089/175
15

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ul. Volgogradská 2458/28, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
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rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem prostoru o velikosti 53,21 m² v bytovém domě č. p. 2458, který je
součástí pozemku p. č. st. 2864 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská 28, 700 30 OstravaZábřeh ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 500 Kč/m²/rok, bez určení účelu
užívání za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl.,
§ 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších
předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve
znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve
znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými
a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým podtextem, dle důvodové zprávy
7090/175
16

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
Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 7
J. F., Václava Košaře, Ostrava-Dubina a M. F., Václava Košaře, Ostrava-Dubina

7091/175
17

Žádost o splátkový kalendář - M. M., A. a R. K.
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o uzavření dohody o splátkách s paní M. M., bytem Odborářská, Ostrava-Hrabůvka, za byt na ul.
Odborářská, Ostrava-Hrabůvka, k úhradě dluhu v celkové výši 10 141 Kč formou pravidelných měsíčních
splátek ve výši 600 Kč, a to po dobu 16 měsíců, poslední 17. splátka je stanovena ve výši 541 Kč, dle
důvodové zprávy
II.
o uzavření dohody o splátkách s paní A. K., bytem Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina a s panem R. K.,
bytem Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, za byt č. 2 na ul. Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, k
úhradě dluhu v celkové výši 83 051 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 5 000 Kč, a to po dobu
16 měsíců, poslední 17. splátka je stanovena ve výši 3 051 Kč, dle důvodové zprávy

7092/175
18

Rozšíření Městského integrovaného kamerového systému v městském obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s rozšířením Městského integrovaného kamerového systému provozovaného společností OVANET a.s. na
území městského obvodu Ostrava-Jih
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací - kamerový systém společností
OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 293 99 491 dle návrhu smlouvy, který je
přílohou materiálu
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy o poskytování služby
elektronických komunikací - kamerový systém

7093/175
19

Rozšíření Městského integrovaného kamerového systému v městském obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s rozšířením Městského integrovaného kamerového systému provozovaného společností OVANET a.s. na
území městského obvodu Ostrava-Jih
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služby elektronických komunikací společností OVANET
a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 258 57 568 dle návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě o
poskytování služby elektronických komunikací č. sml.: 44/021/130/15, který je přílohou materiálu
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu Dodatku č. 3 ke smlouvě o
poskytování služby elektronických komunikací č. sml.: 44/021/130/15 dle přílohy

7094/175
20

Přijetí dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb pro
projekt „Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, OstravaHrabůvka“
Rada městského obvodu
schvaluje
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přijetí dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb pro projekt
„Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“ od
poskytovatele Ministerstva práce a sociálních věcí (Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, IČ: 00551023) dle
podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu
7095/175
21

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 45 548 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy OstravaHrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. dle důvodové zprávy

7096/175
22

Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní
příspěvkové organizaci na předfinancování projektu

škole

Ostrava-Hrabůvka,

Klegova

27,

Rada městského obvodu
souhlasí
s poskytnutím návratné finanční výpomoci Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové
organizaci, ve výši 1 440 000 Kč na předfinancování projektu "Podpora přírodních věd na ZŠ OstravaHrabůvka, Klegova 27, p.o."
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci, ve výši 1 440 000 Kč na předfinancování projektu
"Podpora přírodních věd na ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, p.o."
7097/175
23

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí předfinancování formou návratné
finanční výpomoci Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapojením Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, do projektů
„Učebna informatiky na ZŠ Provaznická“ a „Jazyková laboratoř na ZŠ Provaznická“ v rámci 66. výzvy IROP
souhlasí
s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele návratné finanční výpomoci v roce 2019 v celkové částce
cca 6,7 mil. Kč
rozhodla
požádat Radu města Ostravy o schválení 50% předfinancování projektu v rámci výzvy IROP v celkové částce
3,3 mil. Kč

7098/175
25

Souhlas s realizací projektu "Školní kuchyňka K15" Základní škole a mateřské škole OstravaZábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci a
realizací projektu "Školní kuchyňka K15" v rámci 66. výzvy IROP dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu projektové fiche

7099/175
26

Souhlas s přijetím finančního daru pro Zákadní školu Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkovou
organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s přijetím finančního daru v hodnotě 3 000 Kč do vlastnictví Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2,
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

7100/175
27

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizaci
Rada městského obvodu
schvaluje
povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizaci, v odloučeném pracovišti Mateřská škola P. Lumumby 14, pro školní rok 2018/2019,
dle předloženého návrhu

7101/175
28

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové OstravaHrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava,
městský obvod Ostrava-Jih
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Rada městského obvodu
schvaluje
povolení výjimky z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih, pro školní rok 2018/2019, dle předloženého návrhu
7102/175
29

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení výjimky ze „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství
a kultuře“, v části sedmé, čl.1, bodu 1. pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Mitušova
16, příspěvkovou organizaci, za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na pořízení
školního nábytku v předpokládané výši 100 000 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy
ukládá
řediteli příspěvkové organizace jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

7103/175
30

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská
4, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace, dle předložené důvodové zprávy
schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace, a to
snížením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 26 tis. Kč dle předložené důvodové zprávy

7104/175
31

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy OstravaZábřeh, Volgogradská 6B, 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-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace, dle předložené důvodové zprávy
schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace, a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 7 tis. Kč dle
předložené důvodové zprávy

7105/175
32

Žádost o poskytnutí finanční podpory
Rada městského obvodu
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 uzavřením darovací smlouvy dle přílohy
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy

7106/175
33

Bilingvní výuka v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizaci
Rada městského obvodu
souhlasí
s rozšířením bilingvní výuky na druhém stupni Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih
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7107/175
34

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření
Rada městského obvodu
rozhodla
o předání hmotného movitého majetku k hospodaření
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě 224 250 Kč
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě 10 890 Kč
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě 10 890 Kč
- Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové
organizaci v celkové hodnotě 10 890 Kč
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě
10 890 Kč
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě 10 890 Kč
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě 10 890 Kč dle důvodové zprávy

7108/175
35

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové
organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě 395 103,71 Kč
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

7109/175
36

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy OstravaHrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě
717 320 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

7110/175
37

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, v
celkové hodnotě 230 391 Kč dle předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

7111/175
38

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace,
jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, v celkové hodnotě 332 675,10
Kč dle předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
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T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace
7112/175
39

Odstoupení od nájemní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu, pozemek v k. ú. Dubina u
Ostravy, V. Košaře
Rada městského obvodu
rozhodla
odstoupit od Nájemní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu č. 7/014/221/13 ze dne 27.05.2013,
uzavřené se Softballovým klubem Hippos Ostrava z.s., IČ: 70313211, se sídlem Norberta Frýda 153/14,
Ostrava-Dubina (dříve Softballový klub Slávie Ostravská univerzita) na nájem pozemku parc.č. 73/47
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 12010 m² v k. ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem pořádání sportovních
aktivit softballového klubu a obnovy stávajícího vybavení hřiště, na dobu určitou 15 let
zmocňuje
starostu městského obvodu k podpisu "Odstoupení od smlouvy" ve znění přílohy tohoto materiálu

7113/175
40

Prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu
prodat část pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 484 m2, dle geometrického
plánu č. č. 3405-44/2017 oddělenou a nově označenou jako p.p.č. 1079/37 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava – Jih, do vlastnictví společnosti Taurid Ostrava s.r.o., IČ 26808021, se sídlem Starobělská
3040/56, Zábřeh, 700 30 Ostrava, za kupní cenu ve výši 311.200 Kč za podmínky, že kupující uhradí náklady
za zpracování znaleckého posudku ve výši 6.050 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí
vyhradit si pravomoc uzavřít věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního města
Ostravy, jako vlastníka veřejného osvětlení a veřejné kanalizace, spočívající v povinnosti povinného strpět
umístění, provozování a udržování veřejného osvětlení a veřejné kanalizace v části pozemku p.p.č. 1079/37
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava v rozsahu dle geometrických plánů č. 3459-90b/2018 (veřejné
osvětlení) a č. 3465-102/2018 (veřejná kanalizace), na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč + zákonná
sazba DPH
uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

7114/175
41

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků v
k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Horní a Dr. Lukášové
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru – umístění stavby telekomunikační optické sítě pod názvem „OMS PODA –
Ostrava-Hrabůvka, Horní 1462/55A“, v předpokládané celkové délce cca 86 bm pod povrchem částí
pozemků p.p.č. 304/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 311/33
ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro
stavebníka PODA a.s., IČ: 258 16 179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, je
platný do 31.07.2020
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 304/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 311/33 ostatní plocha, jiná plocha,
vše v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění telekomunikační optické sítě v předpokládané délce cca 86 bm pod
povrchem částí pozemků v rámci stavby pod názvem „OMS PODA – Ostrava-Hrabůvka, Horní 1462/55A“, ve
prospěch společnosti PODA a.s., IČ: 258 16 179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, za úhradu stanovenou znaleckým posudkem na ocenění náhrady za zřízení věcného břemene služebnosti navýšenou o DPH v zákonné výši
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování telekomunikační optické sítě, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.07.2020 uzavřít se společností PODA a.s., IČ: 258 16
179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

7115/175
42

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene
Odrou, ul. Arraská x U Skleníku

na pozemky v k. ú. Zábřeh nad

Rada městského obvodu
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souhlasí
s provedením stavebního záměru „Ostrava - Zábřeh, Družstvo, NNv, NNk“ spočívajícím v umístění zemního
kabelového vedení NNk v předpokládané délce 35 bm pod povrchem částí pozemků p.p.č. 566/76 a p.p.č.
566/78 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je
přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 je platný do 31.07.2020
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 566/76 ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 566/78 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za
účelem umístění zemního kabelového vedení NNk pod názvem stavby „Ostrava - Zábřeh, Družstvo, NNv,
NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NNk
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NNk pod povrchem částí
dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.07.2020 uzavřít s vlastníkem stavby - společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu
7116/175
43

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

na pozemky v k. ú. Zábřeh nad

Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavebního záměru „Stavební úpravy objektu bývalých jatek – přestavba na sportovní zázemí“
spočívajícím v provedení vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachty a venkovního domovního rozvodu v
předpokládané délce 4,5 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou
tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Ostravská sportovní z.s., IČ 69744092, se sídlem Bukovanského
1342/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava je platný do 31.07.2020
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 612/57 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění vodovodní přípojky vč.
vodoměrné šachty a venkovního domovního rozvodu pod názvem stavby „Stavební úpravy objektu bývalých
jatek – přestavba na sportovní zázemí“ ve prospěch oprávněné nemovité věci – pozemku p.č.st. 3487/5
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví Ostravské sportovní z.s., IČ 69744092, se sídlem Bukovanského 1342/11, Slezská Ostrava, 710
00 Ostrava, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní přípojky a
venkovního domovního rozvodu a za úplatu 1.000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks vodoměrné
šachty
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, užívání a provozování vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachty a venkovního
domovního rozvodu v části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.07.2020 uzavřít s vlastníkem pozemku p.č.st.
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v k.ú. Zábřeh nad
spolkem Ostravská sportovní z.s., IČ 69744092, se sídlem Bukovanského 1342/11, Slezská Ostrava,
Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění
tohoto materiálu
7117/175
44

3487/5
Odrou,
710 00
přílohy

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v k. ú.
Hrabůvka, ul. Horní
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru – umístění veřejné sítě elektronických komunikací v rámci stavby pod
názvem "6. část A – ÚMOb OVA-JIH – kruhový objezd Hrabůvka" v předpokládané délce 1391 bm v částech
pozemků p. p. č. 203/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 258/7, ostatní plocha, zeleň, p. p. č.
258/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 258/12, ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 258/15, ostatní
plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 261/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 270/4, ostatní
plocha, zeleň, p. p. č. 270/6, ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 270/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p.
č. 288/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 311/33, ostatní plocha, jiná plocha, a p. p. č. 479/4,
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hrabůvka, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu
dle snímků, které jsou přílohou tohoto materiálu, pro stavebníka – společnost OVANET a.s., IČ: 25857568,
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, souhlas je platný do 31.07.2020
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti dle předložených návrhů k částem pozemků p. p. č. 203/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 258/7, ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 258/11, ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. p. č. 258/12, ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 258/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p.
č. 261/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 270/4, ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 270/6, ostatní
plocha, zeleň, p. p. č. 270/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 288/18, ostatní plocha, ostatní
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komunikace, p. p. č. 311/33, ostatní plocha, jiná plocha a p. p. č. 479/4, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění veřejné sítě elektronických komunikací v předpokládané délce 1391
bm v rámci stavby pod názvem "6. část A – ÚMOb OVA-JIH – kruhový objezd Hrabůvka", ve prospěch
společnosti OVANET a.s., IČ: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, a to za úplatu
ve výši stanovené znaleckým posudkem na ocenění náhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti
navýšenou o DPH v zákonné výši.
Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování veřejné sítě elektronických komunikací, a to vše v
rozsahu daném geometrickým plánem
a souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.07.2020 uzavřít s vlastníkem stavby, společností
OVANET a.s., IČ: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu
7118/175
45

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Závoří – U Zámku
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru „Oprava vodovodu v ul. Závoří – U Zámku v Ostravě - Zábřehu“
spočívajícím ve zrušení části stávajícího litinového vodovodního řadu DN 80 a DN 100 v délce 253 m a
umístění nového plastového vodovodního řadu DN 110 v délce 164 m ve stávající trase, včetně přepojení 3
ks stávajících přípojek, osazení 2 ks hydrantů a přepojení vodovodního řadu DN 100 – PVC na částech
pozemků p.p.č. 226/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 232/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 233
zahrada, p.p.č. 995/9 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 995/10 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č.
1005/15 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, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava je
platný do 31.07.2020

7119/175
46

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Odborářská
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením stavebního záměru pod názvem „Přístavba bytového domu Odborářská 24 na pozemku p.č.st.
698 v k. ú. Hrabůvka“ spočívajícím v instalaci 6 ks zavěšených předsazených lodžií umístěných do dvou
sloupců o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m, k bytovému domu č.p. 710 na pozemku p.č.st. 698
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 243/21 ostatní
plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, ul. Odborářská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro
stavebníka Společenství vlastníků Odborářská 24, IČ: 285 68 991, se sídlem Odborářská 710/24, Hrabůvka,
700 30 Ostrava, je platný do 31.07.2020

7120/175
47

Souhlas se vstupem na pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem na pozemek p.p.č. 1001/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Říční, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
realizace projektu „Likvidace poškozených monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma vodního zdroje“
spočívajícím v likvidaci nefunkčního monitorovacího vrtu HP 16, pro společnost AQD-envitest, s.r.o., IČ
26878453, se sídlem Vítězná 1547/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

7121/175
48

Souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF, ul. Drůbeží, k. ú. Výškovice u Ostravy
Rada městského obvodu
souhlasí
s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu částí pozemku parc. č. 823 orná
půda (ZPF) o výměře 25 m² (6,25 m x 4,0 m) a 3 m² (2,0 m x 1,5 m) dle zákresu ve snímku zahrádkářské
osady Kačinec, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, pro účely umístění zahradní chatky a domku na nářadí s tím, že žadatel
uhradí veškeré náklady s tímto spojené

7122/175
49

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k budově garáže k.ú.
Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k nemovité věci
budově bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 3697 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
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7123/175
50

Stanovisko k záměru prodeje nesvěřeného pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská
Rada městského obvodu
vydává
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p. p. č. 116 - zahrada o výměře cca 100 m² (25
m x 4 m) v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Dolní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih Českomoravské myslivecké jednotě, z. s. - okresnímu mysliveckému spolku
Ostrava, IČO: 677 77 511, sídlo Starobělská 461/103, Ostrava - Zábřeh

7124/175
51

Stanovisko ke směně nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Ruská a ul. Výškovická
Rada městského obvodu
vydává
souhlasné stanovisko ke směně pozemků p.p.č. 455/172 ostatní plocha, dráha, p.p.č. 1095/16 ostatní
plocha, dráha, p.p.č. 1095/45 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1095/47 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 1095/49 ostatní plocha, dráha a p.p.č. 1095/50 ostatní plocha, dráha v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Ruská a ul. Výškovická, nesvěřených městskému obvodu Ostrava – Jih do vlastnictví Dopravního
podniku Ostrava a.s., IČ: 61974757, Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle
předloženého návrhu

7125/175
52

Ukončení nájmu dohodou, zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u
Ostravy, ul. Z. Bára
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/3/14/Dzi ze dne 16.01.2014, na pronájem části pozemku
parc.č. 100/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 7 m2, v k. ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání vstupního schodiště k
nebytovému prostoru v obytném domě, dohodou ke dni 31.07.2018 a uzavřít s Ladislavem Surmajem, IČ:
75389100, Vaňkova 1011/48, 700 30 Ostrava - Bělský Les, Dohodu o ukončení nájmu ve znění přílohy tohoto
materiálu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 100/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 7 m2, v k. ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem umístění vstupního schodiště k nebytovému prostoru v obytném domě, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, dle zákresu snímku, který je přílohou tohoto materiálu

7126/175
53

Užívání pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kpt. Vajdy
Rada městského obvodu
bere na vědomí
stanovisko společnosti ŠÍP STAVING s.r.o., IČ 25385755, se sídlem Kpt. Vajdy 3047/20, Zábřeh, 700 30
Ostrava ze dne 17.04.2018 k návrhu nájemného na plochy užívané společností ve znění přílohy tohoto
materiálu
rozhodla
a) neposkytnout Ing. Jiřímu Šípovi, IČ 11553600, se sídlem Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30, Ostrava – Zábřeh,
slevu z nájemného za rok 2018 ve výši 1.703 Kč, vyplývajícího z Nájemní smlouvy (ev.č. 13/642/OMJ) ze
dne 01.04.1992
b) nesouhlasit s úpravou výše ročního nájemného ze 120 Kč/m2/rok na 45 Kč/m2/rok, vyplývajícího ze
Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/377/10 ze dne 29.06.2010 uzavřené za účelem užívání pozemku
p.č.st. 1090/15 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na kterém stojí stavba bez čp/če, garáž ve vlastnictví
ŠÍP STAVING s.r.o., IČ 25385755, se sídlem Kpt. Vajdy 3047/20, Zábřeh, 700 30, ze Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/378/10 ze dne 29.6.2010 uzavřené za účelem užívání pozemku p.č.st. 1090/16
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih, na kterém stojí stavba bez čp/če, garáž ve vlastnictví ŠÍP STAVING s.r.o.,
IČ 25385755, se sídlem Kpt. Vajdy 3047/20, Zábřeh, 700 30 a ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č.
7/014/379/10 ze dne 29.06.2010 uzavřené za účelem užívání pozemku p.č.st. 1090/17 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu
Ostrava-Jih, na kterém stojí stavba bez čp/če, garáž ve vlastnictví ŠÍP STAVING s.r.o., IČ 25385755, se
sídlem Kpt. Vajdy 3047/20, Zábřeh, 700 30
c) o záměru na pronájem části pozemku 654/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 405 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Kpt. Vajdy, za účelem užívání oplocené části pozemku jako zázemí firmy, s ročním nájemným ve
výši 45 Kč/m2/rok, tj. 18.225 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

7127/175
54

Záměr na pronájem a záměr na prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šamanova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronájmu části pozemku p. p. č. 455/80 - zahrada o výměře 163 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ulice Šamanova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem užívání jako oplocené zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
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žádá
Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu k prodeji části pozemku p. p. č. 455/80 - zahrada o
výměře cca 163 m2, dle zákresu v situačním snímku, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Šamanova, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
7128/175
55

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu na ul. Bedřicha Václavka 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. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka za
účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

7129/175
56

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout:
1. parkovací stání č. 32 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc. č. 162 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny za účelem užívání parkovacího
stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s
výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
2. parkovací stání č. 48 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc.č. 162 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny za účelem užívání parkovacího
stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s
výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

7130/175
57

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. 949, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Edisonova
2. pozemek p.č.st. 1687/18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
ul. U Skleníku
3. pozemek p.č.st. 1988/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
ul. Kpt. Vajdy
4. pozemek p.č.st. 2609, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny
5. část pozemku p.č.st. 2966/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,25 m2 (celková výměra 230 m2)
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/38630 příslušejícího k jednotce 11/369 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

7131/175
58

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Závodní
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemek p. p. č. 154/10, zahrada (ZPF), o výměře 292 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ulice Závodní, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku jako oplocené
zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

7132/175
59

Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 4426/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování zmrzlinového stánku, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou

7133/175
60

Záměr na změnu nájemní smlouvy - část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Dvorského
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru změnit Nájemní smlouvu č. 2/a/014/754/03 ze dne 09.07.2003 ve znění dodatků č. 1 až 5,
uzavřenou s FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek, IČ: 70312966, se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a, Zábřeh,
700 30 Ostrava, za účelem užívání hřišť k zajištění činnosti fotbalového klubu, spočívající ve zúžení předmětu
nájmu o část pozemku parc.č. 291 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4072 m2 v k.ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih a ve
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snížení nájemného na 500 Kč/rok
7134/175
61

Změna nájemní smlouvy a pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Pískové doly
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavebního záměru spočívajícím v provedení instalace dvou výlepových válců na částech
pozemků p.p.č. 235/1 a p.p.č. 287/4 o výměře 2 x 1 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka RENGL,
s.r.o., IČ: 25420160, se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec je platný do
31.07.2020
rozhodla
uzavřít se společností RENGL, s.r.o., IČ: 25420160, se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec XIV-Ruprechtice,
460 14 Liberec dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku, Smlouvě o právu provést stavbu č. 7/014/327
/14/Ulr. ze dne 11.11.2014, ve znění přílohy tohoto materiálu, spočívající
a) v rozšíření předmětu nájmu o pronájem částí pozemků p.p.č. 235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
1 m2 a p.p.č. 287/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Dolní
a Jandova, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih,
b) ve zúžení předmětu nájmu o pronájem části pozemku p.p.č. 311/33 ostatní plocha, jiná plocha 4,6 m2 v
k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ul. Horní a Dr. Martínka, svěřeném městskému obvodu Ostrava – Jih

7135/175
62

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Dubina u Ostravy, GasNet, s.r.o.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.č. 100/1 ostatní plocha, zeleň a p.č. 267
ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava–Jih, za účelem uložení plynárenského zařízení, včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za celkovou úplatu 2 500 Kč + zákonná sazba DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, udržování a provozování plynárenského zařízení, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 441-3/2018
rozhodla
uzavřít se společností GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

7136/175
63

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Výškovice u Ostravy, PODA a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha, p.č.
740/27 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 740/29 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 740/49 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.č. 740/51 ostatní plocha, zeleň, p.č. 740/52 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.
762/1 ostatní plocha, silnice, p.č. 793/1 ostatní plocha, zeleň, p.č. 793/44 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.č. 793/45 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 793/186 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.č. 793/187 ostatní plocha, zeleň, p.č. 793/188 ostatní plocha, zeleň, p.č. 793/239 ostatní
plocha, zeleň, p.č. 793/250 ostatní plocha, zeleň, p.č. 793/280 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 793/286
ostatní plocha, zeleň, p.č. 793/292 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 1094 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.č. 1101/1 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 1101/3 ostatní plocha, jiná plocha vše v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava–Jih, za účelem
uložení telekomunikačního vedení, ve prospěch společnosti PODA a.s., IČ:25816179, se sídlem 28. října
1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu 423.108 Kč + zákonná sazba DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování veřejné sítě elektronických komunikací, a to vše v rozsahu vyznačeným
geometrickými plány č. 1144-36/2018, č. 874-786/2010, č. 878-836/2010, č. 910-808/2011, č.
956-663/2013, č. 973-908/2013
rozhodla
uzavřít se společností PODA a.s., IČ:25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

7137/175
64

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. 654/27 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
654/29 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/30 ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava–Jih, za účelem uložení podzemní
elektrické přípojky NN 0,4 kV ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 63 500 Kč + zákonná sazba DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
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umístění, udržování a provozování podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 3452-100/2018
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
7138/175
65

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, PODA a.s.
Rada městského obvodu
zrušuje
usnesení č. 5635/138 ze dne 9.11.2017
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 1236/2 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
1236/3 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 1236/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem
uložení veřejné sítě elektronických komunikací, ve prospěch společnosti PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem
28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu 267.845 Kč + zákonná sazba
DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování veřejné sítě elektronických komunikací, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickými plány č. 3126-706/2014, č.3036-515/2014, č. 3037-8A/2014 a č. 3037-8B/2014
rozhodla
uzavřít se společností PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

7139/175
66

Odpis pohledávek s příslušenstvím-J. D., J. D., Odpis pohledávek s příslušenstvím-V. H., Odpis
pohledávek s příslušenstvím-J. H., Odpis pohledávek s příslušenstvím-I. Ch.
Rada městského obvodu
souhlasí
s odpisem pohledávek s příslušenstvím v celkové výši 35 588 Kč (vyčíslené příslušenství 34 408 Kč, náklady
řízení 1 180 Kč) za paní J. D. a J. D.,
s odpisem pohledávek s příslušenstvím v celkové výši 116 641 Kč (jistina 32 121 Kč, náklady řízení 8 583
Kč, vyčíslené příslušenství 75 937 Kč) za panem V. H.,
s odpisem pohledávek s příslušenstvím v celkové výši 21 773 Kč (jistina 20 933 Kč, náklady řízení 840 Kč)
za panem J. H.,
s odpisem pohledávek s příslušenstvím v celkové výši 33 644,15 (jistina 21 924,05 Kč, náklady řízení 690
Kč, vyčíslené příslušenství 11 030,10 Kč) za paní I. Ch.
dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím v celkové výši 35 588 Kč (vyčíslené příslušenství 34 408 Kč, náklady
řízení 1 180 Kč) za paní J. D. a J. D.,
odepsat pohledávky s příslušenstvím v celkové výši 116 641 Kč (jistina 32 121 Kč, náklady řízení 8 583 Kč,
vyčíslené příslušenství 75 937 Kč) za panem V. H.,
odepsat pohledávky s příslušenstvím v celkové výši 21 773 Kč (jistina 20 933 Kč, náklady řízení 840 Kč) za
panem J. H.,
odepsat pohledávky s příslušenstvím v celkové výši 33 644,15 (jistina 21 924,05 Kč, náklady řízení 690 Kč,
vyčíslené příslušenství 11 030,10 Kč) za paní I. Ch.
dle důvodové zprávy
.

7140/175
67

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 18. zasedání
konaného dne 08.03.2018, do 19. zasedání konaného dne 07.06.2018
Rada městského obvodu
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 18. zasedání konaného dne
08.03.2018 do 19. zasedání konaného dne 07.06.2018 s tím, že níže uvedená usnesení se vyřazují z
evidence:
12/1
405/10
487/13
546/15
658/18
672/18

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

13.11.2014
01.09.2016
14.03.2017
07.09.2017
08.03.2018
08.03.2018
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doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu předloženou kontrolu plnění usnesení schválit
7141/175
68

Žádost a výzva k vyvěšení moravské vlajky
Rada městského obvodu
bere na vědomí
dopis Ing. Mgr. O. H., Nedbalova, 702 00 Moravská Ostrava s žádostí a výzvou k vyvěšení moravské vlajky
na budově úřadu dne 05.07.2018 při příležitosti státního svátku - příchodu křesťanských misionářů Cyrila a
Metoděje, slovanských věrozvěstů, na Velkou Moravu
nesouhlasí
s vyvěšováním moravské vlajky dne 5. července při příležitosti státního svátku - Dne slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na budově Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

7142/175
69

Žádost o finanční dar
Rada městského obvodu
rozhodla
neposkytnout finanční dar spolku VASIARIEL, z.s., Slezské náměstí 14/37, 743 01 Bílovec, IČ:04384393 dle
žádosti spolku

7143/175
70P

Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přiloženou žádost ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ, VÝBORU ZÁKLADNÍ
ORGANIZACE Základní školy 700 30 OSTRAVA - Dubina, Václava Košaře 6
trvá
na usnesení č. 7065/173 ze dne 28.06.2018 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

7144/175
71P

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
vyhlašuje
v souladu s § 102 odst.2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkurzní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace. Konkurzní řízení bude realizováno v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích
bere na vědomí
že s účinností od 01.08.2018 na dobu určitou, do doby jmenování nového ředitele školy, který bude
jmenován na základě výsledků konkurzního řízení je pověřena řízením školy Mgr. Hana Konopásková,
zástupce statutárního orgánu Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v planém znění a v souladu s nařízením vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Mgr. Haně Konopáskové s
účinností od 01.08.2018 plat do doby jmenování nového ředitele Základní školy a mateřské školy OstravaDubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace

7145/175
72P

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh,
Chrjukinova 12, příspěvkové orgnizace
Rada městského obvodu
vyhlašuje
souladu s § 102 odst.2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkurzní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace. Konkurzní
řízení bude realizováno v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a
konkurzních komisích
bere na vědomí
že s účinností od 01.08.2018 na dobu určitou, do doby jmenování nového ředitele školy, který bude
jmenován na základě výsledků konkurzního řízení je pověřena řízením školy Ing. Karolina Joannidu,
zástupce statutárního orgánu Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace
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stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v planém znění a v souladu s nařízením vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Ing. Karolině Joannidu s
účinností od 01.08.2018 plat do doby jmenování nového ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh,
Chrjukinova 12, příspěvkové organizace
7146/175
73P

IZ č. 8/2018 - Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6; IZ č. 3/2018 Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů; IZ č. 34/2017 - Vybudování chodníků na
ul. Gerasimovové v úseku ul. Průkopnická - ul. Krasnoarmejců
Rada městského obvodu
schvaluje
- IZ č. 8/2018 - Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
- IZ č. 3/2018 - Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů
- IZ č. 34/2017 - Vybudování chodníků na ul. Gerasimovové v úseku ul. Průkopnická - ul. Krasnoarmejců
dle důvodové zprávy
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zajistit zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky
Termín: 03. 08. 2018

7147/175
74P

Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/1313/2017/INV ze dne 7. 12. 2017 se
zhotovitelem JV Agro Morava s.r.o.,Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26826411 na realizaci VZ
155.16 na stavbu „Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh" v důsledku skutečnosti vyžadující
úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu dodatečných prací nad rámec SOD
nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový
rozpočet na tuto zakázku se zvyšuje konečná cena díla 22 304 123,25 Kč bez DPH na tuto zakázku o částku
122 512,29 Kč bez DPH na částku 22 426 635,54 Kč bez DPH
bere na vědomí
navýšení částky DPH na 4 709 593,46 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové povinnosti na příjemce
plnění
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo agendové č.
S/1313/2017/INV na realizaci VZ 155.16 na stavbu „Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 02. 08. 2018

7148/175
75P

Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka uhrazení pozastávky
Rada městského obvodu
rozhodla
uhradit pozastávku ze smlouvy o dílo, agendové číslo S/1138/2017/INV, ze dne 26.10.2017 na veřejnou
zakázku „Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“ se
zhotovitelem šmíragroup a.s., Bořivojova 646/50, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 04670329
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkoly související s uhrazením pozastávky dle SoD agendové číslo S/1138
/2017/INV
Termín: 31. 07. 2018

7149/175
76P

„Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a
zařizovacích předmětů Smirnovova1 Ostrava-Zábřeh“, Dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0419/2018/INV, ze dne 23.4.2018, na veřejnou
zakázku „Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a
zařizovacích předmětů Smirnovova 1 Ostrava-Zábřeh“ se zhotovitelem Zdeněk Hybner (vedoucí účastník
sdružení Hybner -sdružení Smirnovova) za Hybner - sdružení Smirnovova, se sídlem Kosmická 1723/2, 708
00 Ostrava-Poruba, IČO: 15495809. Dodatkem č. 1 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 55
968 Kč bez DPH na 1 642 637,99 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto veřejnou zakázku
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkoly související s uzavřením Dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/0419
/2018/INV
Termín: 25. 07. 2018
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7150/175
77P

Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 2018
Rada městského obvodu
bere na vědomí
seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 2018 v příloze č. 1

7151/175
78P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 66.18
Zpracování projektové dokumentace na akci „Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul.
Odborářská, č. 677/72, Ostrava-Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 66.18 Zpracování
projektové dokumentace na akci „Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, č. 677/72, OstravaHrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem wamp in,
s.r.o., Slavníkovců 15a/449, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 25358928, za nabídkovou cenu 240 000
Kč bez DPH, tj. 290 400 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 98 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za
hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 500 Kč bez DPH/hod., tj. 605 Kč vč. DPH/hod.
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 66.18 Zpracování projektové dokumentace na akci „Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul.
Odborářská, č. 677/72, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 31. 07. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 66.18 Zpracování projektové
dokumentace na akci „Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, č. 677/72, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 31. 08. 2018

7152/175
79P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 59.18
Zpracování projektové dokumentace „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 59.18 Zpracování
projektové dokumentace „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“ a o uzavření smlouvy o dílo u
této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Ing. Davidem Klimšou, Prostřední Bludovice 133,
739 37 Horní Bludovice, IČO: 05279917 (není plátcem DPH), za nabídkovou cenu 125 000 Kč vč. DPH, s
lhůtou realizace 250 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského
dozoru 700 Kč vč. DPH/hod.
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 59.18 Zpracování projektové dokumentace „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“
Termín: 31. 07. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 59.18 Zpracování projektové
dokumentace „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“
Termín: 31. 08. 2018

7153/175
80P

Námitky k rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele od stěžovatele Bonita Group Service s.r.o.
a rozhodnutí o nich - VZ 33.18 Oprava a likvidace nevyhovujících prvků dětských hřišť v
městském obvodu Ostrava - Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
"Námitky k rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele sp. zn. S-JIH/024084/18/OVZ ze dne 15.06.2018“ ze
dne 25.06.2018 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 33.18 "Oprava a likvidace nevyhovujících
prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava - Jih" podané stěžovatelem Bonita Group Service s.r.o.,
Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČO: 27738795, a rozhodnutí o nich ze dne 10.07.2018

7154/175
81P

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ
16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor
investora při realizaci stavebních a jiných prací“
Rada městského obvodu
bere na vědomí
na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí o účast po zavedení DNS a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
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městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
rozhodnutí o zařazení níže uvedených dodavatelů do zavedeného dynamického nákupního systému na
nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská
činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací", a to:
- Lukáš Chovaneček, Na Čtvrti 165/25, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 74390775 (žádost o účast č. 12)
- Ing. Kamil Neuwerth, U Skály 99, 747 64 Budišovice, IČ: 75966417 (žádost o účast č. 13)
7155/175
82P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - „Zateplení tělocvičny
ZŠ Srbská 2, Ostrava - Jih“ VZ 76.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 76.18 „ Zateplení
tělocvičny ZŠ Srbská 2, Ostrava - Jih“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu s úpravou
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
5. Ing. Alena Nogová, odbor investičnÍ
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 76.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 31. 10. 2018

7156/175
83P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna
vstupních dveří, Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“ VZ 90.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 90.18 „Výměna
vstupních dveří, Výškovická 447/153, 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. Ing. Radim Kryl, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
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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 90.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 25. 09. 2018
7157/175
84P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Dětské
sportovní hřiště, Ostrava – Zábřeh“ VZ 91.18
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 91.18 „Dětské
sportovní hřiště, Ostrava – Zábřeh“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. 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. Ing. Hana Tichánková, místostarostka 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 91.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 28. 09. 2018

7158/175
85P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 30.18
Zpracování projektové dokumentace na „Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru
sociální péče“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 30.18 Zpracování
projektové dokumentace na „Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče“ a o uzavření
smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703
00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 25357255, za nabídkovou cenu 219 200 Kč bez DPH, tj. 265 232 Kč vč. DPH, s
lhůtou realizace 150 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského
dozoru 600 Kč bez DPH/hod., tj. 726 Kč vč. DPH/hod.
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 30.18 Zpracování projektové dokumentace na „Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru
sociální péče“
Termín: 31. 07. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 30.18 Zpracování projektové
dokumentace na „Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče“
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Termín: 31. 08. 2018
7159/175
86P

Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - VZ 81.18 „Výměna rozvodů
zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh“
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku na stavební práce VZ 81.18 „Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních
zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh“ dle čl. IX. Výzvy k podání nabídek, neboť tato veřejná
zakázka není rozpočtově finančně kryta z prostředků obvodu v plné výši
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené se zrušením této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce VZ 81.18 „Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1,
Ostrava-Zábřeh“ vyplývající z usnesení
Termín: 27. 07. 2018

7160/175
87P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 97.18
„Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1, OstravaZábřeh“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 97.18 „Výměna
rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh“ dle ust. § 27 v
návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 97.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 07. 09. 2018

7161/175
88P

Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb při administraci zadávacího řízení
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb, jejimž předmětem je zajištění kompletní administrace
zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s
dodavatelem MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 1, 602 00 Brno, IČ: 28305043 za odměnu ve
výši 490.000 Kč bez DPH
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb
Termín: 10. 08. 2018

7162/175
89P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava
sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ VZ 83.18
Rada městského obvodu
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rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 83.18 „Oprava
sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ ve smyslu § 27 v návaznosti na ust. § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a oddílu B části II.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 83.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 25. 09. 2018
7163/175
90P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 74.18 „Technické zabezpečení
voleb 2018“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele u veřejné zakázky na služby VZ
74.18 „Technické zabezpečení voleb 2018“ a o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem:
- ha-vel family s.r.o., Křišťanova 1049/15, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 25902156, za nabídkovou cenu 251
490 Kč bez DPH
ukládá
Ing. Radimu Navrátilovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ 74.18
„Technické zabezpečení voleb 2018“
Termín: 30. 07. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na služby VZ 74.18 „Technické zabezpečení voleb 2018“
Termín: 17. 08. 2018

7164/175
91P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování
projektové dokumentace „Rekonstrukce pravého vstupu do objektu Hulvácká 1, OstravaZábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 93.18 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce
pravého vstupu do objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh" 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. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
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1. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Marie Holková, 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. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
4. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství
4. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Bc. Jakub Káňa, odbor právní
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 93.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 10. 11. 2018
7165/175
92P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 68.18 „Oprava
elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. Lumírova 7/487, OstravaVýškovice“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele u veřejné zakázky na stavební práce
VZ 68.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. Lumírova 7/487, OstravaVýškovice“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o., Nájemnická 676/35, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 26822229, za
nabídkovou cenu 1 025 531 Kč bez DPH a s lhůtou realizace díla 39 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ 68.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. Lumírova 7/487, OstravaVýškovice“
Termín: 30. 07. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 68.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor
domu na ul. Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice“
Termín: 15. 08. 2018

7166/175
94P

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS
„Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“
Rada městského obvodu
bere na vědomí
zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v DNS VZ 10.16
Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava-Jih“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
za II. čtvrtletí roku 2018, a to:
- 287/2017 Oprava volného bytu č. 23, J. Škody 7/191, Ostrava-Dubina,
- 27/2018 Oprava volného bytu č. 2, Letecká 16/358, Ostrava-Hrabůvka,
- 34/2018 Oprava volného bytu č. 8, B. Václavka 5/1020, Ostrava-Bělský Les,
- 36/2018 Oprava volného bytu č. 8, Výškovická 153/447, Ostrava-Výškovice,
- 37/2018 Oprava volného bytu č. 6, Zlepšovatelů 44/571, Ostrava-Hrabůvka,
- 38/2018 Oprava volného bytu č. 23, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh,
- 40/2018 Oprava volného bytu č. 8, Plzeňská 8/2619, Ostrava-Zábřeh,
- 42/2018 Oprava volného bytu č. 7, P. Lumumby 18/2342, Ostrava-Zábřeh,
- 43/2018 Oprava volného bytu č. 22, V. Vlasákové 17/963, Ostrava-Bělský Les,
- 45/2018 Oprava volného bytu č. 1, Výškovická 186/632, Ostrava-Výškovice,
- 46/2018 Oprava volného bytu č. 55, Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice,
- 47/2018 Oprava volného bytu č. 60, V. Košaře 3/123, Ostrava-Dubina,
- 48/2018, 49/2018 Oprava volného bytu č. 16 a č. 13, Dr. Šavrdy 19/3029, Ostrava-Bělský Les,
- 50/2018 Oprava volného bytu č. 2, Mládeže 12/507, Ostrava-Hrabůvka,
- 51/2018 Oprava volného bytu č. 18, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh,
- 52/2018 Oprava volného bytu č. 14, Edisonova 15/377, Ostrava-Hrabůvka,
- 53/2018 Oprava volného bytu č. 3, Volgogradská 86/2412, Ostrava-Zábřeh,
- 54/2018 Oprava volného bytu č. 79, B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les,
- 55/2018 Oprava volného bytu č. 40, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh,
- 56/2018 Oprava volného bytu č. 76, Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice,
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57/2018 Oprava volného bytu č. 13, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh,
58/2018 Oprava volného bytu č. 1, Kischova 12/2338, Ostrava-Zábřeh,
59/2018 Oprava volného bytu č. 21, V. Košaře 3/123, Ostrava-Dubina,
60/2018 Oprava volného bytu č. 55, Karpatská 20/2857, Ostrava - Zábřeh,
61/2018 Oprava volného bytu č. 1, Jubilejní 63/491, Ostrava-Hrabůvka,
62/2018 Oprava volného bytu č. 4, Jubilejní 60/345, Ostrava-Hrabůvka,
63/2018 Oprava volného bytu č. 5, Jubilejní 3/332, Ostrava-Hrabůvka,
64/2018 Oprava volného bytu č. 93, Čujkovova 29/1718, Ostrava-Zábřeh,
65, 67/2018 Oprava volného bytu č. 27 a č. 52, V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina,
66/2018 Oprava volného bytu č. 82, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh,
68/2018 Oprava volného bytu č. 2, Edisonova 19/379, Ostrava-Hrabůvka,
70/2018 Oprava volného bytu č. 4, Výškovická 184/631, Ostrava-Výškovice,
72/2018 Oprava volného bytu č. 17, Klegova 23/1407, Ostrava-Hrabůvka,
73/2018 Oprava volného bytu č. 49, Horymírova 125/3063, Ostrava-Zábřeh,
74/2018 Oprava volného bytu č. 22, Karpatská 20/2857, Ostrava-Zábřeh,
75/2018 Oprava volného bytu č. 25, Výškovická 151/446, Ostrava-Výškovice,
76/2018 Oprava volného bytu č. 38, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh,
77/2018 Oprava volného bytu č. 19, Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice,
78/2018 Oprava volného bytu č. 33, Klegova 23/1407, Ostrava-Hrabůvka,
79/2018 Oprava volného bytu č. 12, Výškovická 186/632, Ostrava-Výškovice,
80/2018 Oprava volného bytu č. 88, Plzeňská 10/2619, Ostrava-Zábřeh,
81/2018 Oprava volného bytu č. 93, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh,
82/2018 Oprava volného bytu č. 1, Jubilejní 50/312, Ostrava-Hrabůvka,
83/2018 Oprava volného bytu č. 33, Oráčova 1/1326, Ostrava-Hrabůvka,
84/2018 Oprava volného bytu č. 50, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh,
85/2018 Oprava volného bytu č. 27, Stadická 3/1369, Ostrava-Hrabůvka,
86/2018 Oprava volného bytu č. 36, Horní 29/679, Ostrava-Hrabůvka,
87/2018 Oprava volného bytu č. 17, Edisonova 84/793, Ostrava-Hrabůvka,
88/2018 Oprava volného bytu č. 56, V. Košaře 4/125, Ostrava-Dubina,
89/2018 Oprava volného bytu č. 8, Fr. Formana 49/272, Ostrava-Dubina,
90/2018 Oprava volného bytu č. 52, Horymírova 4/2975, Ostrava-Zábřeh,
91/2018 Oprava volného bytu č. 53, Výškovická 151/446, Ostrava-Výškovice,
92/2018 Oprava volného bytu č. 4, Velflíkova 12/287, Ostrava-Hrabůvka,
93/2018 Oprava volného bytu č. 3, Horní 29/679, Ostrava-Hrabůvka,
94/2018 Oprava volného bytu č. 8, Stadická 3/1369, Ostrava-Hrabůvka,
95/2018 Oprava volného bytu č. 1, Edisonova 25/382, Ostrava-Hrabůvka,
96/2018 Oprava volného bytu č. 21, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh,
97/2018 Oprava volného bytu č. 2, Zlepšovatelů 64/581, Ostrava-Hrabůvka,
98/2018 Oprava volného bytu č. 2, J. Škody 4/183, Ostrava - Dubina,
99/2018 Oprava volného bytu č. 11, Volgogradská 126/2389, Ostrava-Zábřeh,
100/2018 Oprava volného bytu č. 1, Volgogradská 94/2375, Ostrava- Zábřeh,
101/2018, 103/2018 Oprava volného bytu č. 3 a č. 5, Jubilejní 34/291, Ostrava-Hrabůvka,
102/2018 Oprava volného bytu č. 40, Horymírova 123/3063, Ostrava-Zábřeh,
104/2018 Oprava volného bytu č. 2, Volgogradská 90/2377, Ostrava-Zábřeh,
107/2018 Oprava volného bytu č. 20, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh,
108/2018 Oprava volného bytu č. 26, Horymírova 4/2975, Ostrava-Zábřeh,
110/2018 Oprava volného bytu č. 57, Horymírova 123/3063, Ostrava-Zábřeh,
113/2018 Oprava volného bytu č. 4, Velflíkova 12/287, Ostrava-Hrabůvka,
116/2018 Oprava volného bytu č. 4, Velflíkova 12/287, Ostrava-Hrabůvka

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 95.18
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka" a „Parkoviště na p.p.č.
433/33, k.ú. Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 95.18 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce
ulice Mjr. Nováka" a „Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka" 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. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
2. Bc. Monika Decková, DiS., odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
4. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
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5. Bc. Monika Decková, DiS., odbor investiční
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
4. Ing. Petra Bálková, 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 nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 95.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 10. 11. 2018
7168/175
96P

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 62.18 Zajištění
nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových
objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu a v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné
zakázce na stavební práce VZ 62.18 Zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v
bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih z důvodu, že
po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením zadávacího řízení k této
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 62.18 Zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění
havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava-Jih
Termín: 31. 07. 2018

7169/175
97P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Parkovací místa ul. Šeříková“
VZ 92.18
Rada městského obvodu
rozhodla
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 92.18 „Parkovací místa ul. Šeříková“ z
důvodu, že zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek nepřijal žádnou nabídku
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením veřejné zakázky na
stavební práce VZ 92.18 „Parkovací místa ul. Šeříková“
Termín: 31. 07. 2018

7170/175
98P

Zrušení VZ (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
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 89.18 „Parkoviště na ul. Výškovická p.p.č.
793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy“ z důvodu, že zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek nepřijal
žádnou nabídku
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením veřejné zakázky na
stavební práce VZ 89.18 „Parkoviště na ul. Výškovická p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy“
Termín: 31. 07. 2018

7171/175
99

Návrh rozpočtových opatření č. 26/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 50 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3613, pol. 5169 o 50 tis. Kč
2)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400055000000 o 423 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400199000000 o 423 tis. Kč

23.7.2018 11:58

31 z 35

about:blank

7172/175
100P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 73.18 „Výměna
plynových nebo kombinovaných sporáků v bytových domech ve vlastnictví SMO svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 73.18 „Výměna
plynových nebo kombinovaných sporáků v bytových domech ve vlastnictví SMO svěřených městskému
obvodu 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. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 73.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 21. 09. 2018

7173/175
101P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 26.18 „Zajištění
pronájmu, servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih pro
vánoční období 2018-2019“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 26.18 „Zajištění pronájmu,
servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih pro vánoční období
2018-2019“ dle § 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. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Veronika Staňková, 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 ve složení:
členové
1. RNDr. František Staněk Ph.D., místostarosta obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá
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Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 26.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o nájmu
Termín: 12. 10. 2018
7174/175
102P

Stanovení platu řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu se "Zásadami
pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn
ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih", plat řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové
organizace s účinností od 01.08.2018
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platového výměru

7175/175
103P

Stanovení platu ředitelce Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu se "Zásadami
pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn
ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih", plat ředitelce 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 platového výměru

7176/175
104P

Stanovení platu ředitelce Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu se "Zásadami
pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn
ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih", plat ředitelce 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 platového výměru

7177/175
105P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
54.18 „Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 54.18
„Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih“ a o uzavření smlouvy o
dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem ERVO stavby, spol. s.r.o., Budovatelů
771/1, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 25876333, za nabídkovou cenu 7 077 253,85 Kč bez DPH, a
s lhůtou realizace 178 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 54.18 „Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova
Ostrava-Jih“
Termín: 31. 07. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 54.18 „Vybudování
spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih“
Termín: 15. 08. 2018

7178/175
106P

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 82.18 Oprava
školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16
Rada městského obvodu
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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 podlimitní
veřejné zakázce na stavební práce VZ 82.18 Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16
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
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 82.18 Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ
Mitušova 16
Termín: 15. 08. 2018
7179/175
107P

„Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava Bělský Les“ - Dodatek č. 2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/1277/2017/INV na veřejnou zakázku „Komplexní zateplení
domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V.Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava-Bělský Les“ se zhotovitelem MIJO STAV stavby s.r.o., IČO: 27833551, kterým se snižuje konečná cena na tuto zakázku o částku 16 139,39 Kč
bez DPH na částku 10 582 299,33 Kč bez DPH, kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a
to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace nových prací nad rámec SoD nutných k
dokončení této zakázky včetně prodloužení termínu realizace zakázky na 150 kalendářních dnů
ukládá
Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/1277
/2017/INV na realizaci „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6,
Ostrava-Bělský Les“
Termín: 25. 07. 2018
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Tiskové opravy
TO

Tisková oprava usnesení č. 7068/173 ze dne 28.06.2018
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
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu jmenovacího dekretu
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