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Přehled usnesení 178. schůze Rady městského obvodu, ze dne 9. 8. 2018 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

7200/178 1. Návrh rozpočtových opatření č. 27/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

7201/178 2. Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za první pololetí roku 2018 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7202/178 3. Návrh na změny rozpočtů na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7203/178 4. Informace o aktualizaci rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30.06.2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7204/178 5. Dodatek č. 2 k SOD „Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, etapa I.“ (RNDr. František Staněk, Ph.D.,
místostarosta)

7205/178 6. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Věra Válková,
místostarostka)

7206/178 7. Nabytí nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7207/178 8. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

7208/178 9. Prodej části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Bystřinova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7209/178 10. Prodej části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Sámova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7210/178 11. Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7211/178 12. Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7212/178 13. Pronájem části pozemku, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Averinova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7213/178 14. Pronájem pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7214/178 15. Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemcích v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7215/178 16. Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemcích v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7216/178 17. Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

7217/178 18. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  - služebnosti na částech pozemků v k. ú.
Hrabůvka, lokalita ulic Horní a Mitušova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7218/178 19. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Petruškova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7219/178 20. Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti, část pozemku v k. ú. Výškovice
u Ostravy, ul. Špillarova x Slovinská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7220/178 21. Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti, části pozemků v k. ú. Výškovice
u Ostravy, ul. Staňkova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7221/178 22. Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Fr. Formana x J. Škody
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7222/178 23. Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

7223/178 24. Souhlas se vstupem na pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7224/178 25. Souhlas se vstupem na pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7225/178 27. Výpůjčka části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Průjezdní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

7226/178 28. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7227/178 29. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7228/178 30. Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

7229/178 31. Záměr na pronájem pozemku pod budovou v cizím vlastnictví v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

7230/178 32. Změna smluv o nájmu pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

7231/178 33. Dohoda o ukončení smlouvy č. 1208243R (Markéta Langrová, člen rady)
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7232/178 34. Návrh na vyřazení  neupotřebitelného  majetku (Markéta Langrová, člen rady)

7233/178 35. Prominutí nedoplatku z vyúčtování služeb po zemřelém p. J. J. a p. J. D.
 (Markéta Langrová, člen rady)

7234/178 36. Pronájem bytů, uzavření smluv o ubytování a ukončení nájmů bytů dohodou (Markéta Langrová, člen rady)

7235/178 37. Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

7236/178 38. Pronájem garáže č. 1 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

7237/178 39. Přihláška k odběru tepla domu Rodimcevova 20,22,24,26 a Volgogradská 72,74 (Markéta Langrová, člen
rady)

7238/178 40. Ukončení nájmu garáže č. 4 v bytovém domě na ul. Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka, zveřejnění
záměru (Markéta Langrová, člen rady)

7239/178 41. Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Rodimcevova 2060/20, zveřejnění
záměru (Markéta Langrová, člen rady)

7240/178 42. Ukončení smluv na dodávku energií do budovy na ul. Jedličkova 1357/8, Ostrava-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

7241/178 43. 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 sociálních bytů (Markéta
Langrová, člen rady)

7242/178 44. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Tlapákova 1296/11,
O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

7243/178 45. Žádost o uzavření dohody o splátkách s paní Ingrid Fabiánovou (Markéta Langrová, člen rady)

7244/178 46. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí doby určité přechodu nájmu bytu ze zákona (Markéta
Langrová, člen rady)

7245/178 47. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu ze zákona (Markéta
Langrová, člen rady)

7246/178 48. Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

7247/178 49. Vyčlenění sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její
pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

7248/178 50. Dočasné uzavření pobočky pošty Ostrava 46 na ul. Horní 1492/55, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen
rady)

7249/178 51. Souhlas s předfinancováním projektu Základní škole  a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7250/178 52. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Ostrava-
Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7251/178 53. Souhlas se zapojením vybraných mateřských škol zřízených statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih do projektu Čistá školka (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7252/178 54. Změna odpisového plánu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové
organizace,  jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

7253/178 55. Žádost  o převod mateřské školy Srbská (Ing. Adam Rykala, člen rady)

7254/178 57. Žádost o poskytnutí finančního daru - Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

7255/178 58. Opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou MMO v roce 2018 (Bc. Martin Bednář, starosta)

7256/178 59. Žádost o prominutí poplatku/úroku z prodlení – L. B. (Bc. Martin Bednář, starosta)

7257/178 60. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - M. M. (Bc. Martin Bednář, starosta)

7258/178 61. Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin Bednář, starosta)

7259/178 62P. Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského,  ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice - dodatek č. 3 (Bc.
František Dehner, místostarosta)

7260/178 63P. Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)

7261/178 64P. Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr.
Formana 47-49, Ostrava-Dubina (Bc. František Dehner, místostarosta)

7262/178 65P. Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
10.16 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského
obvodu Ostrava - Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7263/178 66P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Workoutové hřiště Maluchy”
VZ 98.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7264/178 67P. Výzva (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  -  „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st.
3202, Ostrava-Zábřeh‟ VZ 84.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7265/178 68P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 70.18 „Výroba a distribuce zpravodaje Jižní
listy v letech 2019-2020" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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7266/178 69P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Hřiště v dolíku, Ostrava-Výškovice“
VZ 80.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7267/178 70P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava elektroinstalace na ul.
Edisonova 11, Velflíkova 1, Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 79.18 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7268/178 71P. 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)

7269/178 72P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava elektroinstalace společných a
sklepních prostor domu na ul. Edisonova 5, 5A, 7, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 78.18 (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7270/178 73P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 58.18
„Oprava chodníků na ul. Edisonové v Ostravě - Hrabůvce“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

7271/178 74P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 96.18 „Provádění
elektroinstalačních prací v bytových domech ve vlastnictví SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7272/178 75P. Zpráva komise (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)

7273/178 76P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 87.18 „Chemické ošetření (odplevelení)
místních komunikací a zpevněných ploch na území MOb Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

7274/178 77P. Zpráva komise (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)

7275/178 78P. Zpráva komise (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)

7276/178 79P. Zrušení VZ (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)

7277/178 80P. Výzva (zjed. podlimit. řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - VZ 104.18 „Zajištění
nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v byt. domech a nebytových objektech ve
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

7278/178 81. Poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul. Horní 55, O.-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

7279/178 82. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2/b/032/5/96 s nájemcem Českou poštou, s.p. a souhlas s
provedením technického zhodnocení (Markéta Langrová, člen rady)

7280/178 83. Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě ul. Krokova, k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7281/178 84. Záměr na pronájem pozemku v lokalitě ul. U Skleníku, k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7282/178 85. Revokace usnesení č. 6011/146 ze dne 11.01.2018 (Bc. Martin Bednář, starosta)

7283/178 86. Revokace usnesení č. 6659/165 ze dne 10.05.2018 (Bc. Martin Bednář, starosta)

7284/178 87. Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat dne
23.08.2018 (Bc. Martin Bednář, starosta)

7285/178 88. Ukončení pronájmu prodejního stánku č. 2 na ul. Dr. Martínka, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

7286/178 89. Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Šponarova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

7287/178 90P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 100.18 „Zimní údržba
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč.
čištění MK“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7288/178 91. Žádost o zajištění další přípravy a realizace úprav podchodu pod ul. Místeckou (RNDr. František Staněk,
Ph.D., místostarosta)

7289/178 92P. "Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - Výškovice" - Dodatek č. 1 (Bc.
František Dehner, místostarosta)

7290/178 93. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch pro lokality Výškovice a
Zábřeh (RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta)

7291/178 94. Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

staženo 26. Výpůjčka částí pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

staženo 56. Žádost o individuální účelovou dotaci na projekt „Dostavba tréninkového hřiště s umělým povrchem II.
etapa“ (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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7200/178  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 27/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

a) změnu závazných ukazatelů dle bodu 1) a 7) důvodové zprávy předloženého materiálu

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvýší financování na pol. 8115 o 231 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5331, ORG dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu o
231 tis. Kč

2)
- sníží běžné výdaje ORJ 2, § 4359, pol. 5499 o 400 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 6123 o 400 tis. Kč

3)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 968 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400221000000 o 968 tis. Kč

4)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400055000000 o 140 tis. Kč
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6901 o 50 tis. Kč
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, ORG 0400084000000 o 110 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 0400080000000 o 300 tis. Kč

5)
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2229 o 116 tis. Kč
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2229 o 513 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5366 o 629 tis. Kč

6)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 20 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5222 o 20 tis. Kč

7)
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 517x o 111 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5331 o 111 tis. Kč

8)
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 120x13014 o 3 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 120x13014, ORG 365 o 3 tis. Kč

9)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3xxx, pol. 6121, ORG viz bod 9) důvodové zprávy předloženého materiálu
o 1 070 tis. Kč
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6901 o 30 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400003000000 o 1 100 tis. Kč

10)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6901 o 40 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, ORG 0400153000000 o 40 tis. Kč

11)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400101000000 o 50 tis. Kč
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6901 o 60 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400180000000 o 110 tis. Kč

7201/178  
2

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za první pololetí roku 2018

Rada městského obvodu

projednala

zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za první pololetí roku 2018 dle předloženého materiálu
bere na vědomí

rozsah  rozpočtových  opatření,  která  byla  přijata  z  rozpočtu  statutárního  města  Ostravy  v  období  od
01.01.2018 do 30.06.2018, uvedená v tabulce č. 11 přílohy č. 1 předloženého materiálu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí

a) zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za první pololetí roku 2018

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu statutárního města Ostravy v období od
01.01.2018 do 30.06.2018
ukládá

about:blank

5 z 30 10.8.2018 13:09



Ing. Haně Tichánkové, místostarostce
předložit Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za první pololetí  roku 2018 Zastupitelstvu
městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 23. 08. 2018

7202/178  
3

Návrh na změny rozpočtů na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu rozpočtu na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih:

1) Kulturní zařízení Ostrava-Jih,  příspěvková organizace,  zvýšením výnosů a  nákladů v hlavní  činnosti  o
částku 111 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu

2) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a  nákladů v  hlavní  činnosti  o  částku 14,8  tis.  Kč  dle  bodu  2)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu

3) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,  A.  Kučery 20,  příspěvková organizace,  zvýšením
výnosů a  nákladů v  hlavní  činnosti  o  částku 38,8  tis.  Kč  dle  bodu  3)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu

4)  Základní  škola  a  mateřská  škola  Ostrava-Zábřeh,  Březinova  52,  příspěvková  organizace,  zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 3,3 tis. Kč dle bodu 4) důvodové zprávy předloženého materiálu

5) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,  Krestova 36a,  příspěvková organizace,  zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 2,4 tis. Kč dle bodu 5) důvodové zprávy předloženého materiálu

6) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 2,3 tis. Kč dle bodu 6) důvodové zprávy předloženého materiálu

7) Základní škola Ostrava-Dubina, Fr. Formana, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 0,2 tis. Kč dle bodu 7) důvodové zprávy předloženého materiálu

8) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 13 tis. Kč dle bodu 8) důvodové zprávy předloženého materiálu

9) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,  Kosmonautů 13,  příspěvková organizace,  zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 7 tis. Kč dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého materiálu

10) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,  Mitušova 16,  příspěvková organizace,  zvýšením
výnosů a  nákladů v  hlavní  činnosti  o  částku 7,1  tis.  Kč  dle  bodu 10)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu

11) Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 22,2 tis. Kč dle bodu 11) důvodové zprávy předloženého materiálu

12) Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 77,8 tis. Kč dle bodu 12) důvodové zprávy předloženého materiálu

13) Základní škola a mateřská škola MUDr. Emilie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 9,3 tis. Kč dle bodu 13) důvodové zprávy
předloženého materiálu

14) Základní škola Ostrava-Výškovice,  Srbská 2,  příspěvková organizace,  zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 4 tis. Kč dle bodu 14) důvodové zprávy předloženého materiálu

15)  Mateřská  škola  Ostrava-Výškovice,  Staňkova  156/33,  příspěvková  organizace,  zvýšením  výnosů  a
nákladů v hlavní činnosti o částku 0,3 tis. Kč dle bodu 15) důvodové zprávy předloženého materiálu

16) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 6,4 tis. Kč dle bodu 16) důvodové zprávy předloženého materiálu

17) Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 0,6 tis. Kč dle bodu 17) důvodové zprávy předloženého materiálu

18)  Mateřská  škola  Harmonie  Ostrava-Hrabůvka,  Zlepšovatelů  27,  příspěvková  organizace,  zvýšením
výnosů a  nákladů v  hlavní  činnosti  o  částku 6,6  tis.  Kč  dle  bodu 18)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu

19) Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 11,2 tis. Kč dle bodu 19) důvodové zprávy předloženého materiálu

20) Mateřská škola  Ostrava-Dubina,  F.  Formana,  příspěvková organizace,  zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 3 tis. Kč dle bodu 20) důvodové zprávy předloženého materiálu

about:blank
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7203/178  
4

Informace  o  aktualizaci  rozpočtů  příspěvkových  organizací  zřízených  statutárním  městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30.06.2018

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o aktualizaci rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih ke dni 30.06.2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7204/178  
5

Dodatek č. 2 k SOD „Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, etapa I.“

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1183/2017/ODK ze dne 7. 11. 2017 na realizaci
VZ 80.17 „Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, etapa I.“ se zhotovitelem Technické služby, a.s. Slezská
Ostrava  se  sídlem  ČS.  Armády  20,  710  00  Ostrava-Slezská  Ostrava,  IČ  47674725,  a  to  z  důvodu
neprovádění některých prací.  Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto
změn se cena 1 421 577,- Kč bez DPH sjednaná v čl. III, odst. 1 smlouvy o dílo snižuje o částku 46 932,76
Kč bez DPH na celkovou částku 1 374 644,24 Kč bez DPH

7205/178  
6

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
za období od 01.04.2018 do 30.06.2018

7206/178  
7

Nabytí nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o nabytí nemovité věci – stavby bez č.p./č.e., obchod, stojící
na pozemku p. č. st. 6485, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Bc. L. N. a
Š.  M.,  obě  bytem  Na  Návsi,  747  14  Ludgeřovice,  za  kupní  cenu  ve  výši  622  000  Kč,  do  vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a uzavřít kupní smlouvu ve znění
přílohy tohoto materiálu

7207/178  
8

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít s paní L. K., bytem Krokova, Ostrava-Zábřeh a panem J. B., bytem Samoljovova, Ostrava-Zábřeh
dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 7/014/32/15/Sl ze dne 31.03.2015, ve znění přílohy tohoto
materiálu

7208/178  
9

Prodej části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Bystřinova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu prodat část pozemku p.p.č. 229/19 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1475-391/2017, odděleného a nově označeného jako p.p.č.
229/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 209 m² v k. ú. Hrabůvka, ul. Bystřinova, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví Milana Bašisty, bytem Bystřinova
478/14,  700 30 Ostrava-Hrabůvka,  za kupní cenu ve výši 125.000,- Kč,  za podmínky,  že kupující uhradí
náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.200,- Kč a správní  poplatek za vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí v zákonné výši, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

7209/178  
10

Prodej části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Sámova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

neprodat část pozemku p.p.č. 340/5 ostatní plocha, zeleň, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku a
vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č.  1478-104/2017, odděleného a nově označeného
jako p.p.č. 340/50 ostatní plocha,  zeleň o výměře 838 m² v k. ú. Hrabůvka, ul.  Sámova, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví společnosti INVEST
LINE s.r.o., IČ: 278 15 684, se sídlem Pavlovova 3073/36, Zábřeh, 700 30 Ostrava

7210/178  
11

Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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pronajmout část pozemku parc.  č.  121/1 ostatní plocha,  jiná plocha o výměře 36 m² v k.  ú.  Dubina u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
užívání pozemku pod stávajícím přístupem (schodiště a nájezdová rampa) do budovy č. p. 1048, která je
součástí pozemku parc. č. 241/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dubina u Ostravy, společnosti Arcona
Capital Central European Properties, a.s., IČ: 24727873, se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město,
110 00 Praha 1, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 100 Kč/m², tj.
3 600 Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

7211/178  
12

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

Rada městského obvodu

rozhodla

1. pronajmout části pozemků p. p. č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m² a p. p. č. 644/2
ostatní  plocha,  dráha  o  výměře  95 m²,  výměra  celkem  120 m²,  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  lokalita
Pavlovova - Rudná, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem užívání částí pozemků jako zahrádky č. 11 panu Jiřímu Holušovi,  bytem Tylova 2778/2, Ostrava-
Zábřeh,  s výší  nájemného 11 Kč/m²/rok,  tj.  za  celkovou částku 1 320 Kč ročně,  na  dobu neurčitou,  s
tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

2. pronajmout části pozemků p. p. č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m² a p. p. č. 644/2
ostatní  plocha,  dráha  o výměře  110 m²,  výměra celkem 150 m²,  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  lokalita
Pavlovova - Rudná, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem  užívání  částí  pozemků jako  zahrádky  č.  39 paní  Haně  Zohnové,  bytem  Dr.  Martínka  1145/25,
Ostrava-Hrabůvka,  s  výší  nájemného  11 Kč/m²/rok,  tj.  za  celkovou částku 1  650  Kč  ročně,  na  dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

3. pronajmout části pozemků p. p. č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 100 m² a p. p. č. 644/2
ostatní  plocha,  dráha  o výměře  200 m²,  výměra celkem 300 m²,  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  lokalita
Pavlovova - Rudná, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem  užívání  částí  pozemků  jako  zahrádky  č.  42  paní  Marii  Valachové,  bytem  Čujkovova  1714/21,
Ostrava-Zábřeh a paní Lence Miklušové, bytem Starobělská 2603/58, Ostrava-Zábřeh, s výší nájemného 11
Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 3 300 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

7212/178  
13

Pronájem části pozemku, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Averinova

Rada městského obvodu

rozhodla

1. pronajmout část pozemku p.  p. č.  654/22 ostatní plocha,  zeleň o výměře 12 m² v k. ú.  Zábřeh nad
Odrou,  lokalita  ul.  Averinova,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřeného  městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání části pozemku pod stavbou parkovacího stání č. 10 paní K. K., bytem Emila
Pajurka, Frýdlant nad Ostravicí, za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 540 Kč ročně + zákonná sazba
DPH na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu

2. pronajmout část pozemku p.  p. č.  654/22 ostatní plocha,  zeleň o výměře 12 m² v k. ú.  Zábřeh nad
Odrou,  lokalita  ul.  Averinova,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřeného  městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání části pozemku pod stavbou parkovacího stání č. 11 paní Ing. M. V., bytem
Slezská, Jilešovice, Háj ve Slezsku, za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 540 Kč ročně + zákonná
sazba DPH na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy
tohoto materiálu

7213/178  
14

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek p.č.st. 2565, lokalita U Výtopny, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního
města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu  Ostrava-Jih,  pod  garáží  v  cizím  vlastnictví,  na  dobu
neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45 Kč/m2/rok, Z. V., bytem Kotlářova, Ostrava-Zábřeh,
Haně Olivíkové,  bytem Tyršova 405/7,  Valašské Meziříčí  a  J.  V.,  bytem Ondříčkova,  Opava-Předměstí a
uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

7214/178  
15

Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemcích v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebního záměru „PŘÍSTAVBA LODŽIÍ BYTOVÉHO DOMU ul. Horní 664/9, 700 30  OSTRAVA -
Hrabůvka“ spočívajícím v osazení a ukotvení šesti kusů předsazených prefabrikovaných železobetonových
lodžií o výměře 3,74 x 1,555 m, které budou situovány ve dvou sloupcích po třech kusech na stávající fasádu
bytového domu č.p. 664, který stojí na pozemku p. č. st.  752, umísťovaných nad částí pozemku p. p. č.
225/7, ostatní plocha, zeleň, v k. ú.  Hrabůvka, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle
snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků jednotek Horní 9,
IČ: 28568907, se sídlem Horní 664/9, Hrabůvka, 700 30  Ostrava, je platný do 31. 8. 2020

about:blank
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7215/178  
16

Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemcích v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebního záměru „PŘÍSTAVBA LODŽIÍ BYTOVÉHO DOMU ul. Horní 665/11, 700 30  OSTRAVA
- Hrabůvka“ spočívajícím v osazení a ukotvení šesti kusů předsazených prefabrikovaných železobetonových
lodžií o výměře 3,74 x 1,555 m, které budou situovány ve dvou sloupcích po třech kusech na stávající fasádu
bytového domu č.p. 665, který je součástí pozemku p. č. st. 751, umísťovaných nad částí pozemku p. p. č.
225/7, ostatní plocha, zeleň, v k. ú.  Hrabůvka, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle
snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Bytové družstvo Horní 11, IČ: 28564391,
se sídlem Horní 665/11, Hrabůvka, 700 30  Ostrava, je platný do 31. 8. 2020

7216/178  
17

Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebního záměru „STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY - ZAVĚŠENÉ BALKÓNY Čujkovova 1734/24,
Zábřeh 700 30,  Ostrava č.  parc.  2067 (bytový dům) a 654/29 k.  ú.  Zábreh nad Odrou“ spočívajícím v
osazení  a  ukotvení  osmi  montovaných,  předsazených  balkónů  o  výměře  3,240  x  1,660  m  na  fasádu
bytového domu č.p. 1734 na pozemku p. č. st. 2067 umisťovaných do dvou sloupců nad částí pozemku p. p.
č. 654/29, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, v
rozsahu dle  snímku,  který  je  přílohou tohoto  materiálu,  souhlas  pro  stavebníka  Společenství  vlastníků
Čujkovova 1734/24, IČ: 28581270, se sídlem Čujkovova 1734/24, Zábřeh, 700 30  Ostrava, je platný do
31.8.2020

7217/178  
18

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s  provedením  stavebního  záměru  -  umístění  stavby  podzemního  kabelového  vedení  NN  pod  názvem
„IE-12-8005414, Ostrava-Hrabůvka, Horní, Mitušova, NNk“, v předpokládané celkové délce cca 337 bm pod
povrchem částí pozemků p. p. č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 342/4 ostatní plocha,
zeleň, p. p. č. 354/1 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 354/14 ostatní plocha, zeleň a p. p. č. 354/24 ostatní
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou tohoto materiálu, souhlas pro
stavebníka ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, je platný do 31.08.2020
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p. p. č. 203/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 342/4 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 354/1 ostatní plocha, zeleň, p. p. č.
354/14 ostatní plocha, zeleň a p. p. č. 354/24 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy,  se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem umístění
podzemního kabelového vedení NN v předpokládané celkové délce cca 337 bm povrchem částí pozemků, v
rámci  stavby  pod  názvem  „IE-12-8005414,  Ostrava-Hrabůvka,  Horní,  Mitušova,  NNk“,  ve  prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, za úhradu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemního kabelového vedení
NN

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení NN, a to vše v rozsahu
daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.08.2020 uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly,  Teplická 874/8, PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

7218/178  
19

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebního záměru stavby vodovodní přípojky pod názvem stavby "Vodovodní a kanalizační
přípojka pro chatku k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova, parc. č. st. 4894" v předpokládané délce 3 bm
včetně umístění vodoměrné šachty v části pozemku p. p. č. 950/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou
tohoto materiálu, pro stavebníka – P. J. a H. J., oba bytem Volgogradská 2445/60, Zábřeh, 700 30  Ostrava,
souhlas je platný do 31. 05. 2020
rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p. p. č. 950/4, ostatní
plocha,  ostatní komunikace,  v k. ú.  Zábřeh nad Odrou,  za účelem uložení vodovodní přípojky v celkové
délce cca 3 bm včetně umístění vodoměrné šachty v rámci stavby pod názvem "Vodovodní a kanalizační
přípojka pro chatku k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Petruškova,  parc.  č.  st.  4894" ve prospěch oprávněné
nemovité věci - pozemku p. č. st. 4894, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.,

about:blank

9 z 30 10.8.2018 13:09



jiná  stavba,  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ve  vlastnictví  manželů P.  J.  a  H.  J.,  oba  bytem Volgogradská
2445/60,  Zábřeh,  700 30  Ostrava,  za  úplatu  500 Kč  +  zákonná  sazba  DPH  za  každý  i  započatý  bm
vodovodní přípojky a za úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks vodoměrné šachty pod
povrchem části dotčeného pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování vodovodní přípojky včetně umístění vodoměrné šachty v
části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31. 05. 2020, uzavřít s vlastníkem stavby, P. J. a H. J.,
oba bytem Volgogradská 2445/60, Zábřeh, 700 30  Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

7219/178  
20

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti, část pozemku v k. ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova x Slovinská

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebního záměru „Ostrava - Výškovice, Vinárková, NNk“ spočívajícím v umístění zemního
kabelového vedení NN 0,4 kV v předpokládané délce 68 bm v části pozemku parc.č. 887/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih,  v  rozsahu dle  snímku,  který  je  přílohou tohoto  materiálu,  souhlas pro
stavebníka - společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, je platný do 31.08.2020
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc. č. 887/1 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace,  v  k.  ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění zemního kabelového vedení NN  0,4 kV pod
názvem  stavby  „Ostrava  -  Výškovice,  Vinárková,  NNk“  v  předpokládané  délce  68  bm,  ve  prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NN 0,4
kV  

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NN 0,4 kV v části dotčeného
pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do  doby  geometrického  zaměření,  nejdéle  však  do  31.08.2020  uzavřít  s  vlastníkem  stavby  zemního
kabelového vedení NN 0,4 kV  - společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

7220/178  
21

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti, části pozemků v k.
ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebního záměru „Ostrava - Výškovice,  740/60,  Kubečka,  NNk“ spočívajícím v  umístění
zemního kabelového vedení NN 0,4 kV v předpokládané délce 23 bm v částech pozemků parc.č. 740/50
ostatní plocha, zeleň a parc.č. 740/78 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je
přílohou tohoto materiálu,  souhlas pro stavebníka  - společnost ČEZ Distribuce,  a.  s.,  IČ: 24729035,  se
sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, je platný do 31.08.2020
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků parc. č. 740/50 ostatní
plocha,  zeleň a  parc.  č.  740/78 ostatní  plocha,  jiná  plocha,  v  k.  ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve  vlastnictví
statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu Ostrava-Jih,  za  účelem  umístění  zemního
kabelového  vedení  NN   0,4  kV  pod  názvem  stavby  „Ostrava  -  Výškovice,  740/60,  Kubečka,  NNk“  v
předpokládané délce 23 bm, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín -
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý
bm zemního kabelového vedení NN 0,4 kV  

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného  trpět  umístění,  udržování  a  provozování  zemního  kabelového  vedení  NN  0,4  kV  v  částech
dotčených pozemků, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do  doby  geometrického  zaměření,  nejdéle  však  do  31.08.2020  uzavřít  s  vlastníkem  stavby  zemního
kabelového vedení NN 0,4 kV  - společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

7221/178  
22

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Fr. Formana x
J. Škody

Rada městského obvodu
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souhlasí

s provedením stavebního záměru „Cyklotrasa F,  U - Kaminského,  Ječmínkova“ spočívajícím v  provedení
stavby cyklostezky vč. chodníků, v úseku na sídlišti Dubina, lokalita ulic Františka Formana a Jana Škody, v
předpokládané délce 390 bm, na částech pozemků parc.  č.  71/85 ostatní plocha,  zeleň,  parc.  č.  71/108
ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 71/117 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 71/123 ostatní plocha, jiná
plocha, parc. č. 110/3 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 110/57 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Dubina u Ostravy, 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 31.12.2021

7222/178  
23

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebního záměru „Přístavba bytového domu Kosmonautů 20 na pozemku p.č.st. 3378, k.ú.
Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v provedení dvou řad zavěšených lodžií o výměře 1,5 m x 3,74 m  a 1,5 m
x 7,34 m k bytovému domu č.p.  2187,  který je  součástí  pozemku p.č.st.  3378 umísťovaných nad částí
pozemku p.p.č. 654/79 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 Bytové
družstvo Kosmonautů 20, IČ 26856603, se sídlem Kosmonautů 2187/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný
do 31.8.2020

7223/178  
24

Souhlas se vstupem na pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská

Rada městského obvodu

souhlasí

se  vstupem na pozemky p.p.č.  100/7 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.p.č.  100/24 ostatní  plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 100/25 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 100/32 ostatní plocha, jiná
plocha  v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Jugoslávská,  svěřené  městskému obvodu Ostrava-Jih,  za  účelem
provedení tří geologických sond z důvodu plánované výstavby nové prodejny LIDL včetně parkovacích ploch
pro společnost Lidl Česká republika v.o.s., IČ: 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800

7224/178  
25

Souhlas se vstupem na pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem na pozemek p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.  Výškovická x
Kotlářova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
startu a přistání bezpilotního letadla - dronu k pořízení snímků k výrobě dokumentu o ostravských kostelích
s názvem  „Pod  ostravským  nebem“ pro  společnost  STUDIO TELEPACE,  s.r.o.,  IČ  25828550,  se  sídlem
Ostrava  -  Moravská  Ostrava,  Kostelní  nám.  1839/2,  PSČ  70200,  na  jeden  den  v  rozmezí
10.8.2010-.25.8.2018

7225/178  
27

Výpůjčka části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Průjezdní

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit  část  pozemku  p.p.č.  240/40  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  o  výměře  5,72  m²  v  k.  ú.
Hrabůvka,  ulice  Průjezdní,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu
Ostrava-Jih, Mgr. Z. M., bytem Selská, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, za účelem užívání vjezdu k rodinnému
domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy tohoto
materiálu

7226/178  
28

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

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s provedením stavebního záměru stavebníka HOMOLA holding s.r.o., IČ 06519091, se sídlem Vratimovská
624/11,  Kunčičky,  718 00 Ostrava,  spočívajícím v umístění  veřejných parkovacích a  odstavných ploch o
výměře 169 m2 a neveřejných parkovacích a odstavných ploch o výměře 900 m2 na částech pozemku p.p.č.
612/14 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, svěřeném městskému obvodu
Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 900 m2 v
k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Pavlovova,  svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem umístění a
užívání neveřejných parkovacích a odstavných ploch, dle důvodové zprávy

7227/178  
29

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

Rada městského obvodu

nesouhlasí
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s provedením stavebního záměru, spočívajícím v umístění
- sjezdu o výměře 33,95 m2 na část pozemku p.p.č. 757/2 ostatní plocha, manipulační plocha  
- kontejneru ČSPHM (čerpací  stanice  pohonných hmot) a  úkapové  rampy  o výměře  88,35 m2 na  část
pozemku p.p.č. 757/18 ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému
obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, dle důvodové zprávy
rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 757/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
88,35 m2 v k.  ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.  Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění kontejneru ČSPHM (čerpací stanice pohonných hmot) a
úkapové rampy

7228/178  
30

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout parkovací stání č. 53/2 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez
čp/če,  garáž,  která je  součástí  pozemku parc.  č.  225 v k.ú.  Dubina u Ostravy,  ul.  Ladislava Hosáka 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

7229/178  
31

Záměr na pronájem pozemku pod budovou v cizím vlastnictví v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Čujkovova

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemek p. č. st. 4784 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou,  ulice Čujkovova,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za účelem užívání pozemku pod budovou bez čp/če v cizím vlastnictví,  na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

7230/178  
32

Změna smluv o nájmu pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  se  Stavebním bytovým družstvem Nová huť  (zkratka SBD NH),  se sídlem na ul.  Hýlova 26/40,
Ostrava-Výškovice, IČ 000 50 831, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/1753/08 ze dne
17. 12. 2008, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/568/09 ze dne 10. 8. 2009, Dodatek č.
4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/575/09  ze dne 10. 8. 2009 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu
nemovitosti č. 7/014/1826/08 ze dne 22. 12. 2008 ve znění příloh tohoto materiálu

7231/178  
33

Dohoda o ukončení smlouvy č. 1208243R

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení ,,Smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě" č. 1208243R uzavřené dne 12.12.2011 mezi SMO,
městským  obvodem  Ostrava-Jih,  se  sídlem  Horní  791/3,  700  30  Ostrava-Hrabůvka,  IČO  00845451  a
společností Techem, spol. s r.o., se sídlem Služeb 5, 108 00 Praha 10, IČO 49684370 a uzavření dohody o
ukončení této smlouvy ke dni 31.08.2018, ve znění přílohy č. 1

zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu dohody o ukončení smlouvy

7232/178  
34

Návrh na vyřazení  neupotřebitelného  majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyřazení neupotřebitelného majetku spravovaného odborem bytového a ostatního hospodářství

1/  dlouhodobého drobného hmotného majetku v hodnotě 16 726,50 Kč uvedeného v příloze č. 1

2/  dlouhodobého  hmotného majetku  v hodnotě 43 120,77 Kč  uvedeného v příloze č. 2

3/  dlouhodobého drobného hmotného majetku v hodnotě 42 786,48 Kč  uvedeného v příloze č. 3

7233/178  
35

Prominutí nedoplatku z vyúčtování služeb po zemřelém p. J. J. a p. J. D.

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o  prominutí  nedoplatku  z  vyúčtování  služeb  za  období  od  11.04.2017  do  20.07.2017  za  byt   na  ul.
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Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, dědici Ing. H. P., bytem Dlouhá, Darkovice (po zemřelém nájemci p. J. J.), v
celkové výši 1 638 Kč s příslušenstvím, dle důvodové zprávy

II.
o  prominutí  nedoplatku  z  vyúčtování  služeb  za  období  od  17.04.2017  do  12.09.2017  za  byt  na  ul.
Odborářská, Ostrava-Hrabůvka, dědici pí A. K., zastoupena v pozůstalostním řízení obecným zmocněncem p.
J. K. (po zemřelém nájemci p. J. D.), v celkové výši 2 286 Kč s příslušenstvím, dle důvodové zprávy

7234/178  
36

Pronájem bytů, uzavření smluv o ubytování a ukončení nájmů bytů dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu bytu zvláštního určení (bezbariérový byt) na dobu určitou, dle důvodové zprávy

J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina, 1+2, standard, č. b. 2
H. B., V. Jiřikovského 131/12, Ostrava-Dubina

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

Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 22
K. M., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

III.  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. 10 - L. M., Horní, Ostrava-Hrabůvka
místnost č. 12 - K. J., Fr. Formana, Ostrava-Dubina
místnost č. 17 - R. D., Horní, Ostrava-Hrabůvka
místnost č. 18 - M. Ľ., Šeříková, Ostrava-Výškovice
místnost č. 20 - S. Z., Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka

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

D. K. (trvale bytem Selská, Ostrava-Hrabůvka), Edisonova, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 10
Č. V., V. Košaře, Ostrava-Dubina, č. b. 9
F. P., Plzeňská., Ostrava-Zábřeh, č. b. 88
D. J., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, č. b. 75
U. J., Letecká, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 3
J. P., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, č. b. 24
P. J., V. Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, č. b. 43
D. J., Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 4
K. V., Vaňkova, Ostrava-Bělský Les, č. b. 8
T. J., (trvale bytem Kukučínova, Spišské Vlachy, Slovensko), Edisonova,  Ostrava-Hrabůvka, č. b. 3
D. R, (trvale bytem Staroveská 319/69, Ostrava-Proskovice), V. Jiřikovského 167/27, Ostrava-Dubina, č. b.
2
G. M. a G. O. Z., Břenkova, Ostrava-Zábřeh, č. b. 60
W.  E. (zastoupen opatrovníkem - B. W.), Horymírova, Ostrava-Zábřeh, č. b. 86

7235/178  
37

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Edisonova 379/19, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 2
H. M., Na Obvodu, Ostrava-Vítkovice

Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 14
F. E., B. Václavka, Ostrava-Bělský Les

Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 38
H. A., Karpatská, Ostrava-Zábřeh

Jižní 2250/7, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 9
V. I., U Studia, Ostrava-Zábřeh

Volgogradská 2415/84, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 14
K. J., Šalounova, Ostrava-Vítkovice a K. L., Šalounova, Ostrava-Vítkovice

Tarnavova 3016/8, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 19
D. H., V. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les a D. R., V. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
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II.
o  ukončení  nájmu  (společného  nájmu)  bytu  dohodou  smluvních  stran  podle  ust.  §  1981  občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

H. A., Karpatská, Ostrava-Zábřeh, č. b. 36
D. H. a D. R., V. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les, č. b. 19

7236/178  
38

Pronájem garáže č. 1 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu garáže č. 1 o výměře 20,57 m² v bytovém domě č. p. 1369, který je součástí pozemku p. č. st.
1298 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih a o uzavření nájemní smlouvy s panem J. P., bytem Na
Obecní,  Ostrava-Hrabůvka,  na  dobu neurčitou s  tříměsíční  výpovědní  dobou,  s  výší  nájemného  1 200
Kč/měsíc vč.  DPH, za účelem garážování motorového vozidla,  v  rozsahu dle schválené vzorové nájemní
smlouvy  NS 02,  a  to  za  podmínky  uzavření  nájemní  smlouvy  do  15 dnů od  doručení  písemné  výzvy
budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy

7237/178  
39

Přihláška k odběru tepla domu Rodimcevova 20,22,24,26 a Volgogradská 72,74

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením ,,Přihlášky k odběru tepla"  ke ,,Smlouvě o dodávce tepelné energie" č. 70495 ze dne 3. 9.
2004 mezi  SMO, městským obvodem Ostrava-Jih,  se sídlem Horní 791/3,  700 30 Ostrava-Hrabůvka,  IČ
00845451 a společností  Veolia  Energie  ČR,  a.s.,  Ostrava,  se  sídlem 28.  října  3337/7,  702 00 Moravská
Ostrava pro odběrná místa Rodimcevova 2060/20,  2060/22,  2060/24,  3108/26 a Volgogradská 2423/72,
2424/74, dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu přihlášky

7238/178  
40

Ukončení nájmu garáže č. 4 v bytovém domě na ul.  Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka,
zveřejnění záměru

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost o ukončení nájmu garáže č.  4  v bytovém domě na ul.  Provaznická 1647/32,  Ostrava-Hrabůvka,
podanou nájemcem panem V. K., bytem Vaňkova, 700 30  Ostrava-Bělský Les
rozhodla

o ukončení nájmu garáže č. 4 v bytovém domě na ul.  Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka s nájemcem
panem V. K., bytem Vaňkova, 700 30 Ostrava-Bělský Les, dohodou ke dni 31.08.2018 a uzavření dohody o
ukončení nájmu ve znění přílohy č. 2
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem garáže č. 4 o výměře 23,81 m² v 1. NP bytového domu č. p. 1647, který je
součástí pozemku p. č. st. 2225 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s
tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší měsíčního nájemného 1 223 Kč vč. DPH a s účelem užívání
garážování motorového vozidla

7239/178  
41

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Rodimcevova 2060/20,
zveřejnění záměru

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení č. p. 2060, který je součástí pozemku p.
č.  st.  2176 v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  adresní  místo  Rodimcevova  2060/20,  Ostrava-Zábřeh,  podanou
nájemcem panem Ladislavem Surmajem, bytem Vaňkova 1011/48, Ostrava-Bělský Les, IČO 75389100
rozhodla

o ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ulici Rodimcevova 2060/20, Ostrava-
Zábřeh s nájemcem panem Ladislavem Surmajem, bytem Vaňkova 1011/48, 700 30 Ostrava-Bělský Les,
dohodou ke dni 31.08.2018 a uzavření dohody o ukončení nájmu ve znění přílohy č. 2
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 97,25 m² v 1. NP objektu k bydlení č.
p. 2060, který je součástí pozemku p. č. st. 2176 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Rodimcevova
2060/20,  Ostrava-Zábřeh,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu
Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 810 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
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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

7240/178  
42

Ukončení smluv na dodávku energií do budovy na ul. Jedličkova 1357/8, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení  ,,Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) č. 11-CEZDI-
03054849" na dodávku elektřiny do budovy Jedličkova 1357/8, Ostrava-Zábřeh, uzavřené mezi statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka a dodavatelem
elektřiny ČEZ Prodej, a.s., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČO 27232433

o  ukončení  ,,Smlouvy  o  připojení  odběrného  elektrického  zařízení  k  distribuční  soustavě  NN č.  11-NN-
5_03054837", uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3,
700 30  Ostrava-Hrabůvka a provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035 do budovy Jedličkova 1357/8, Ostrava-Zábřeh,

o ukončení ,,Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 2161/27309" na odběr studené pitné
vody a odvádění odpadních vod do budovy Jedličkova 1357/8, Ostrava-Zábřeh, uzavřené mezi statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka a dodavatelem
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673

dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu, Bc. Martina Bednáře k podpisu žádostí o ukončení smluv

7241/178  
43

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 sociálních
bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o uzavření  smlouvy  o nájmu sociálního bytu na dobu určitou s účinností  od 01.09.2018 do 28.02.2019,
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

Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 27
V.  A., Milana Fialy, Ostrava-Dubina

II.
o uzavření  smlouvy  o nájmu sociálního bytu na dobu určitou s účinností  od 01.09.2018 do 30.11.2018,
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

Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 37
B. J., dosud bytem Plzeňská 2617/6, Ostrava-Zábřeh

Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 3
K. P., dosud bytem Plavecká, Ostrava-Zábřeh

III.
o neuzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 29 nacházejícího se v 8. nadzemním podlaží stavby č. p.
3015, která je součástí pozemku parcelní č. st.  4660 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území
Zábřeh nad Odrou, adresní místo Tarnavova 6, obec Ostrava, s paní M. V., dosud bytem Hulvácká, Ostrava-
Zábřeh (skončení nájmu sociálního bytu ke dni 31.08.2018) a trvá na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

IV.
o pronájmu sociálního bytu na dobu určitou,  s účinností  od 01.09.2018 do 28.02.2019,  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

Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 8
H. R., Jaromíra Matuška, Ostrava-Dubina

Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 27
M. L., Hulvácká, Ostrava-Zábřeh

Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 33
Š. K., Krokova, Ostrava-Zábřeh a Š. M., Krokova, Ostrava-Zábřeh

Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 26
K. M., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
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v  případě  odstoupení  schváleného  žadatele  o  pronájem  sociálního  bytu o  dalším  žadateli  v  pořadí  dle
důvodové zprávy

7242/178  
44

Zveřejnění  záměru  na  pronájem  prostoru  sloužícího  podnikání  v  objektu  na  ul.  Tlapákova
1296/11, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 152,80 m² v objektu č. p. 1296, který
je součástí pozemku p. č. st. 1463 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka, s
minimální výší nájemného 1 000 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, bez určení
účelu užívání za podmínky, že v prostoru nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a
násl., § 42 a násl. § 57 a násl. § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších
předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve
znění pozdějších předpisů, a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a nebudou provozovány činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními
hodnotami a činnosti s erotickým podtextem, dle důvodové zprávy

7243/178  
45

Žádost o uzavření dohody o splátkách s paní Ingrid Fabiánovou

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  dohodu  o  splátkách  s  paní  Ingrid  Fabiánovou,  IČO  62264371,  se  sídlem  Kaminského  567/21,
Ostrava-Nová Bělá, bývalým nájemcem prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 1492, který je součástí
pozemku p. č. st.  1800/9 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, na úhradu
dlužného  nedoplatku vyúčtování  služeb za  rok  2017 ve  výši  10 889 Kč formou pravidelných měsíčních
splátek ve výši 2 000 Kč, a to po dobu 6 měsíců, poslední 6. splátka je stanovena ve výši 889 Kč, v rozsahu
dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

7244/178  
46

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí doby určité přechodu nájmu bytu ze zákona

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne 16.08.2018, dle důvodové zprávy

Plzeňská 2619/8, 0+2, standard, č. b. 33
M. K., Plzeňská, Ostrava-Zábřeh

7245/178  
47

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu ze zákona

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností od 03.09.2018, dle důvodové zprávy

Plzeňská 2619/10, 0+2, standard, č. b. 42
D. K., Plzeňská, Ostrava-Zábřeh

7246/178  
48

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Edisonova 403/7, 1+2, standard, č. b. 6
E. V., Edisonova, Ostrava-Hrabůvka

II.
o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. 62 nacházející se ve 4. nadzemním podlaží stavby č. p. 1718, která je
součástí pozemku parcelní č. st. 2083 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou,
adresní místo Čujkovova 29, obec Ostrava, s panem I. K., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh a trvá na vyklizení
bytu, dle důvodové zprávy

7247/178  
49

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

Rada městského obvodu

schvaluje

výjimku ze „Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn“ a s účinností od 09.08.2018 na dobu určitou,
nejpozději však do konce realizace projektu, tj. do 30.09.2019
rozhodla
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I.
vyčlenit pro účely  sociálního bydlení  v  rámci  projektu „Koncepce bydlení  a její  pilotní ověření ve  městě
Ostrava“  

1) byt č. 5 sestávající ze dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží stavby č. p.
271, která je  součástí pozemku parcelní číslo 71/109 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území
Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 47, obec Ostrava

2) byt č. 9 sestávající z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se ve 3. nadzemním podlaží
stavby č.  p.  2177,  která je   součástí  pozemku parcelní číslo st.  1932/2 – zastavěná plocha a nádvoří v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Rodimcevova 16, obec Ostrava

3) byt č.  2 sestávající  z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se v 1.  nadzemním podlaží
stavby  č.  p.  558,  která  je   součástí  pozemku  parcelní  číslo  st.  605  –  zastavěná  plocha  a  nádvoří  v
katastrálním území Hrabůvka, adresní místo Zlepšovatelů 18, obec Ostrava

4) byt č. 3 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží stavby
č. p. 2263, která je  součástí pozemku parcelní číslo st. 3298 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním
území Hrabůvka, adresní místo Patrice Lumumby 2, obec Ostrava

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

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

III.
o způsobu pronájmu bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení za podmínek schválených radou městského
obvodu dne 16.03.2017 pod č. unesení 4338/104, ve znění usnesení č. 6843/167 ze dne 24.05.2018

dle důvodové zprávy

7248/178  
50

Dočasné uzavření pobočky pošty Ostrava 46 na ul. Horní 1492/55, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost nájemce, podniku Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, o
akceptaci  prodloužení  dočasného  uzavření  poštovní  pobočky  Ostrava  46  v  prostoru  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy,  svěřeném do správy městskému obvodu Ostrava-Jih,  v  objektu č.  p.  1492,
který  je  součástí  pozemku p.  č.  st.  1800/9  v  k.ú.  Hrabůvka,  adresní  místo  Horní  1492/55,  Ostrava-
Hrabůvka, pronajatého na základě nájemní smlouvy č. 2/b/032/5/96 ze dne 11.01.1996, ve znění dodatků,
dle důvodové zprávy
souhlasí

s návrhem odpovědi uvedeným v příloze č. 2

7249/178  
51

Souhlas  s  předfinancováním  projektu  Základní  škole   a  mateřské  škole  Ostrava-Zábřeh,
Březinova 52, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

souhlasí

s předfinancováním projektu „Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova“ Základní školy
 a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Březinova  52,  příspěvkové  organizace   v  rámci   66.  výzvy  IROP  v
předpokládané částce 9,8 mil. Kč
rozhodla

požádat Radu města Ostravy o schválení 50% předfinancování projektu v rámci 66. výzvy IROP v celkové
částce 4,9 mil. Kč

7250/178  
52

Souhlas  s  převedením finančních prostředků z  rezervního fondu do fondu investic  Mateřské
školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 242 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy
Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

7251/178  
53

Souhlas  se  zapojením  vybraných  mateřských  škol  zřízených  statutárním  městem  Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih do projektu Čistá školka

Rada městského obvodu

souhlasí

se  zapojením  vybraných mateřských škol  zřízených  statutárním  městem  Ostrava,  městským  obvodem
Ostrava-Jih do projektu Čistá školka společnosti Dustee Technologies s.r.o. financovaný společností Philips
dle důvodové zprávy
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7252/178  
54

Změna  odpisového  plánu  na  rok  2018  Mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  F.  Formana  13,
příspěvkové  organizace,   jejímž  zřizovatelem  je  statutární  město  Ostrava,  městský  obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu  odpisového  plánu  na  rok  2018  Mateřské  školy  Ostrava-Dubina  F.  Formana  13,  příspěvkové
organizace, dle předložené důvodové zprávy

7253/178  
55

Žádost  o převod mateřské školy Srbská

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přiloženou žádost  o převodu mateřské školy Srbská

7254/178  
57

Žádost o poskytnutí finančního daru - Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Rada městského obvodu

nedoporučuje

Zastupitelstvu  městského  obvodu  Ostrava-Jih  rozhodnout  o  poskytnutí  finančního  daru  organizaci
Gymnázium,  Ostrava-Hrabůvka,  příspěvkové  organizaci,  Františka  Hajdy  1429/34,  700  30  Ostrava-
Hrabůvka, IČ 00842745, na restaurování uměleckého díla Velká Morava od Vladimíra Jarcovjáka, v celkové
hodnotě 190 000 Kč

7255/178  
58

Opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou MMO v roce 2018

Rada městského obvodu

projednala

Zprávu o výsledku přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2018
přijímá

opatření k odstranění zjištěných nedostatků

7256/178  
59

Žádost o prominutí poplatku/úroku z prodlení – L. B.

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku/úroku z prodlení ve výši 90 % z dlužné částky, tj. 78 118 Kč

za p.  L.  B.,  z titulu dlužného  příslušenství  za  pozdní  úhrady  nájemného a  záloh na služby  spojených s
užíváním bytu v domě  na ulici Volgogradská v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

prominout poplatek/úrok z prodlení ve výši 90 % z dlužné částky, tj. 78 118 Kč

za p.  L.  B.,  z titulu dlužného  příslušenství  za  pozdní  úhrady  nájemného a  záloh na služby  spojených s
užíváním bytu v domě  na ulici Volgogradská v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

7257/178  
60

Žádost o prominutí poplatku z prodlení - M. M.

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení

za M. M., ve výši 1 098 886,30 Kč, tedy ve výši 80 % z dlužné částky dle Zásad SMO MOb Ostrava-Jih pro
projednání  a  posouzení  žádostí  o  prominutí  poplatku  z  prodlení  nebo  úroku  z  prodlení,  z  titulu
kapitalizovaného poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním
bytu  ul. U Studia v Ostravě- Zábřehu, dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu prominout poplatky z prodlení

za M. M., ve výši 1 098 886,30 Kč, tedy ve výši 80 % z dlužné částky dle Zásad SMO MOb Ostrava-Jih pro
projednání  a  posouzení  žádostí  o  prominutí  poplatku  z  prodlení  nebo  úroku  z  prodlení,  z  titulu
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kapitalizovaného poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním
bytu  ul. U Studia v Ostravě- Zábřehu, dle důvodové zprávy

7258/178  
61

Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu  městského  obvodu  schválit  úpravy  Jednacího  řádu  Zastupitelstva  městského  obvodu
Ostrava-Jih dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

7259/178  
62P

Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského,  ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice - dodatek
č. 3

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/1119/2017/INV ze dne 19.10.2017 na veřejnou
zakázku  „Rekonstrukce  autobusové  smyčky  Klášterského  ul.  Proskovická,  Ostrava-Výškovice“  se
zhotovitelem AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov. Dodatkem č. 3 se
zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 112 997,86 Kč bez DPH na 5 617 730,68 Kč bez DPH úpravou
položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD
nutných k dokončení této zakázky
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit  všechny  potřebné úkoly  související  s uzavřením  dodatku č.  3 k  SoD agendové  číslo  S/1119
/2017/INV
Termín: 24. 08. 2018

7260/178  
63P

Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  Dodatku  č.  7   ke  Smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/1313/2017/INV  ze  dne  07.12.2017  se
zhotovitelem JV Agro Morava s.r.o.,Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26826411 na realizaci VZ
155.16 na stavbu „Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh"  v důsledku skutečnosti vyžadující
úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla,  a to z důvodu dodatečných prací nad rámec SOD
nutných  k  dokončení  této  zakázky.  Na  základě  předložených  dokladů,  kterými  se  upravuje  položkový
rozpočet na tuto zakázku se zvyšuje konečná cena díla 22 426 635,54 Kč bez DPH na tuto zakázku o částku
80621,26 Kč bez DPH na částku 22 507 256,80 Kč bez DPH
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 7 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: 31. 08. 2018

7261/178  
64P

Zateplení  obvodového  pláště  domu,  střechy,  stropů  sklepních  prostor  a  renovace  střechy
bytových domů Fr. Formana 47-49, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  Dodatku  č.  2   ke  Smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/0040/2018/INV  ze  dne  16.01.2018  se
zhotovitelem BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27800466 na realizaci VZ
100.17 na stavbu „Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy
bytových domů Fr. Formana 47-49, Ostrava-Dubina"  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 a z důvodu neprovádění některých prací. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje
položkový rozpočet na tuto zakázku se snižuje konečná cena díla 10 509 072,93 Kč bez DPH na tuto zakázku
o částku 105 989,19 Kč bez DPH na částku 10 403 083,74 Kč bez DPH
rozhodla

o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení
díla o 10 kalendářních dnů na 144 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo agendové č.
S/0040/2018/INV na realizaci VZ 100.17 na stavbu „Zateplení  obvodového pláště domu,  střechy,  stropů
sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana 47-49, Ostrava-Dubina"
Termín: 15. 08. 2018

7262/178  
65P

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební
práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví
SMO, městského obvodu Ostrava - Jih"

Rada městského obvodu

bere na vědomí
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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,
městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových  organizací,  ve  znění  pozdějších  změn,
rozhodnutí  o  zařazení  níže  uvedeného  dodavatele  do  zavedeného  dynamického  nákupního  systému na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve
volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih", a to:
- Tomáš Sloviak, Jaromíra Matuška 29/5, 700 30 Ostrava - Dubina, IČO: 67705367 (žádost o účast č. 37)

7263/178  
66P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -  „Workoutové
hřiště Maluchy” VZ 98.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídek  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební  práce  VZ  98.18
„Workoutové hřiště Maluchy” 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. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Eva Kurková, odbor investiční

náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 98.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 10. 10. 2018

7264/178  
67P

Výzva (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  -  „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti
p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh‟ VZ 84.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 84.18 „Rekonstrukce
objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh‟ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v
návaznosti  na  ust.  §  53 zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných zakázek,  ve  znění  pozdějších
předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v
předloženém přínosu s úpravou přílohy č. 3
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek  

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
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5. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
5. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 84.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 02. 11. 2018

7265/178  
68P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) -  VZ 70.18 „Výroba a distribuce
zpravodaje Jižní listy v letech 2019-2020"

Rada městského obvodu

rozhodla

na  základě  zprávy  o  hodnocení  nabídek  a  dle  přiložené  důvodové  zprávy  tohoto  přínosu  o  vyloučení
účastníka zadávacího řízení k  veřejné zakázce malého rozsahu na služby  VZ 70.18 „Výroba a  distribuce
zpravodaje Jižní listy v letech 2019-2020", a to:
- DM SERVICES s.r.o., Smetanovo nábřeží 316, 517 54 Vamberk, IČO: 28799747,
- SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno-Trnitá, IČO: 25524291
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
70.18 „Výroba a distribuce zpravodaje Jižní listy v letech 2019-2020“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem:
- Strategic Consulting s.r.o., Pod Rapidem 2454/10, 100 00 Praha 10, IČO: 25792920, za nabídkovou cenu 1
738 000 Kč bez DPH, což odpovídá ceně za 1 vydání zpravodaje v nákladu 50 000 ks ve výši 79 000 Kč bez
DPH při celkovém počtu 22 vydání za dobu trvání smlouvy, tj. dvou let
ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ
70.18 „Výroba a distribuce zpravodaje Jižní listy v letech 2019-2020“
Termín: 17. 08. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na služby VZ 70.18 „Výroba a distribuce zpravodaje Jižní listy v letech 2019-2020“
Termín: 31. 08. 2018

7266/178  
69P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Hřiště v dolíku, Ostrava-
Výškovice“ VZ 80.18

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě  zprávy  hodnotící  komise o posouzení  a  hodnocení nabídek a  dle  přiložené  důvodové  zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce VZ 80.18  „Hřiště v dolíku, Ostrava-Výškovice“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- VARREA s.r.o., se sídlem Oráčova 1327/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ: 06989985, za nabídkovou cenu
738 142 Kč bez DPH a lhůtou realizace 38 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 80.18 „Hřiště v dolíku, Ostrava-Výškovice“
Termín: 22. 08. 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 80.18 „Hřiště v dolíku, Ostrava-Výškovice“
Termín: 10. 09. 2018

7267/178  
70P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě  zprávy  hodnotící  komise o posouzení  a  hodnocení nabídek a  dle  přiložené  důvodové  zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce  VZ 79.18 „Oprava  elektroinstalace  na  ul.  Edisonova  11,  Velflíkova  1,  Jubilejní  25,  Velflíkova  12,
Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky s vybraným
dodavatelem, a to:
- MD Služby Morava, s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ:
05437334 (nabídka č.  1) u 1.  dílčí  části: „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor,  dodání
domácích telefonů a  vymalování chodeb domů na ul.  Edisonova 11,  Velflíkova 1,  Ostrava-Hrabůvka” za
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nabídkovou cenu 385 900 Kč bez DPH a lhůtou realizace 40 kalendářních dnů od zahájení díla

-  ELEKTRO -  Vajdík  spol.  s  r.o.,  se  sídlem  Nájemnická  676/35,  Mariánské  Hory,  709 00 Ostrava,  IČ:
26822229 (nabídka č.  2) u 2.  dílčí  části: „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor,  dodání
domácích telefonů a vymalování  chodeb domů na ul.  Jubilejní 25,  Velflíkova 12,  Ostrava-Hrabůvka”  za
nabídkovou cenu 341 041 Kč bez DPH a lhůtou realizace 39 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit smlouvy o dílo s vybranými dodavateli pro jednotlivé dílčí části k VZ 79.18 „Oprava elektroinstalace
na ul. Edisonova 11, Velflíkova 1, Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 22. 08. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrhy smluv o dílo jednotlivých dílčích částí k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 79.18 „Oprava elektroinstalace na ul.
Edisonova 11, Velflíkova 1, Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 10. 09. 2018

7268/178  
71P

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"

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 77.18 „Vybudování bezbariérového přístupu do 2.  NP objektu na ul.  Provaznická 1244/62,  Ostrava -
Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
-  Ing.  Pekárek  -  stavební  společnost,  s.r.o.,  Gudrichova  2688/31,  746  01  Opava  -  Předměstí,  IČO:
63323524, za nabídkovou cenu 998 755,34 Kč bez DPH, tj. 1 208 493,96 Kč vč. DPH a s lhůtou realizace díla
85 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 77.18 „Vybudování bezbariérového přístupu do 2.  NP objektu na ul.  Provaznická 1244/62,  Ostrava -
Hrabůvka"
Termín: 17. 08. 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 77.18 „Vybudování bezbariérového přístupu do 2. NP objektu na
ul. Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka"
Termín: 14. 09. 2018

7269/178  
72P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava elektroinstalace
společných a sklepních prostor domu na ul. Edisonova 5, 5A, 7, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 78.18

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící  komise a dle přiložené důvodové  zprávy  tohoto přínosu k veřejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce VZ 78.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu
na ul. Edisonova 5, 5A, 7, Ostrava-Hrabůvka“ o vyloučení účastníka, a to:
- MD Služby Morava, s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ:
05437334,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě  zprávy  hodnotící  komise o posouzení  a  hodnocení nabídek a  dle  přiložené  důvodové  zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce VZ 78.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. Edisonova 5, 5A, 7,
Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- DORMAT elektrotechnika s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ:
02343371 za nabídkovou cenu 633 983,72 Kč bez DPH a lhůtou realizace 50 kalendářních dnů od zahájení
díla
a
jako druhým v pořadí s účastníkem:
- ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o, se sídlem Nájemnická 676/35, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ:26822229,
za nabídkovou cenu 699 029 Kč bez DPH a lhůtou realizace 49 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit  smlouvu  o  dílo  s  vybraným  dodavatelem  k  VZ 78.18  „Oprava  elektroinstalace  společných  a
sklepních prostor domu na ul. Edisonova 5, 5A, 7, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 22. 08. 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 78.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor
domu na ul. Edisonova 5, 5A, 7, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 10. 09. 2018
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7270/178  
73P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
58.18 „Oprava chodníků na ul. Edisonové v Ostravě - Hrabůvce“

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 58.18 „Oprava
chodníků na ul.  Edisonové v Ostravě - Hrabůvce“ a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné
zakázky   s  vybraným  dodavatelem  STAVIA  – silniční  stavby,  a.s.,  Střádalů  631/47,  718 00 Ostrava  –
Kunčičky, IČO: 25864092 , za nabídkovou cenu 7 360 939,19 Kč bez DPH, tj. 8 906 736,42 Kč vč. DPH a s
lhůtou realizace 140 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Mgr. Danielovi Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 58.18 „Oprava chodníků na ul. Edisonové v Ostravě - Hrabůvce“
Termín: 22. 08. 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 58.18 „Oprava chodníků na
ul. Edisonové v Ostravě - Hrabůvce“
Termín: 21. 09. 2018

7271/178  
74P

Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  VZ  96.18
„Provádění  elektroinstalačních  prací  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 stavební práce VZ 96.18 „Provádění
elektroinstalačních prací 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. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 96.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 27. 09. 2018

7272/178  
75P

Zpráva komise (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

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele u veřejné zakázky na dodávky VZ
73.18 „Výměna plynových nebo kombinovaných sporáků v bytových domech ve vlastnictví SMO svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- Zdeňkem  Latkou,  Provaznická  1532/9,  700 30 Ostrava  -  Hrabůvka,  IČO: 15426441,  za  jednotkovou
nabídkovou cenu za demontáž starého sporáku a dodávku a montáž nového plynového sporáku 5 982 Kč bez
DPH  a  za  jednotkovou  nabídkovou  cenu  za  demontáž  starého  sporáku  a  dodávku  a  montáž  nového
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kombinovaného sporáku 6 400 Kč bez DPH,  s dobou trvání  smlouvy  do 31.12.2019 nebo do vyčerpání
finančního limitu 2 000 000 Kč bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve
ukládá

Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
připravit návrh rámcové smlouvy  o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci  této veřejné zakázky na
dodávky VZ 73.18 „Výměna plynových nebo kombinovaných sporáků v bytových domech ve vlastnictví SMO
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“
Termín: 17. 08. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat  návrh  rámcové  smlouvy  o  dílo  k  podpisu  starostovi  městského  obvodu  a  zabezpečit  všechny
potřebné  úkony  této  veřejné  zakázky  na  dodávky  VZ 73.18 „Výměna  plynových nebo  kombinovaných
sporáků v bytových domech ve vlastnictví SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“
Termín: 14. 09. 2018

7273/178  
76P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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
87.18 „Chemické ošetření (odplevelení) místních komunikací a zpevněných ploch na území MOb Ostrava-Jih“
a o uzavření rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- Ing. Vlastimilem Burešem-DECOFLORA, Masarykovo náměstí 11, 753 01 Hranice - Hranice I-Město, IČO:
12690767, za nabídkovou cenu 0,58 Kč bez DPH/1 m2, tj. 0,70 Kč vč. DPH/1 m2 s dobou trvání smlouvy do
31.12.2018 nebo do vyčerpání finančního limitu 495 867 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane
dříve
ukládá

Mgr. Danielovi Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh rámcové smlouvy  o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci  této veřejné zakázky na
služby VZ 87.18 „Chemické ošetření (odplevelení) místních komunikací a zpevněných ploch na území MOb
Ostrava-Jih“
Termín: 17. 08. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat  návrh  rámcové  smlouvy  o  dílo  k  podpisu  starostovi  městského  obvodu  a  zabezpečit  všechny
potřebné  úkony  této  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  87.18  „Chemické  ošetření  (odplevelení)  místních
komunikací a zpevněných ploch na území MOb Ostrava-Jih“
Termín: 14. 09. 2018

7274/178  
77P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sklepních prostor
v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ VZ 83.18

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě  zprávy  hodnotící  komise o posouzení  a  hodnocení nabídek a  dle  přiložené  důvodové  zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce VZ 83.18 „Oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o
dílo s vybraným dodavatelem:
- Ing. Miroslav Pytel, se sídlem Slavníkovců 470/13a, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 18110592, za
nabídkovou cenu 779 597,89 Kč bez DPH a lhůtou realizace 49 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
připravit  smlouvu  o  dílo  s  vybraným  dodavatelem  k  VZ  83.18  „Oprava  sklepních  prostor  v  objektu
Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 22. 08. 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 83.18 „Oprava  sklepních prostor  v  objektu Gurťjevova  11,
Ostrava-Zábřeh“
Termín: 10. 09. 2018

7275/178  
78P

Zpráva  komise  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  VZ  97.18  „Výměna
rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh“

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 97.18 „Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-
Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- JVAgro Morava s.r.o.,  Meziřičská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26826411,  za nabídkovou
cenu 4 171 016,73 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 100 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
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připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ 97.18 „Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1,  Ostrava-
Zábřeh“
Termín: 17. 08. 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 97.18 „Výměna rozvodů zdravotechniky  a  oprava sociálních
zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 14. 09. 2018

7276/178  
79P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna vstupních dveří,
Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“ VZ 90.18

Rada městského obvodu

rozhodla

o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 90.18 „Výměna vstupních dveří, Výškovická
447/153,  Ostrava-Výškovice“ z důvodu,  že zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek nepřijal  žádnou
nabídku
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony vyplývající  z usnesení a související  se zrušením veřejné  zakázky  na
stavební práce VZ 90.18 „Výměna vstupních dveří, Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“
Termín: 20. 08. 2018

7277/178  
80P

Výzva  (zjed.  podlimit.  řízení,  podlimitní  veřejná  zakázka  na  stavební  práce)   -  VZ  104.18
„Zajištění  nepřetržité  havarijní  služby  a  odstranění  havarijního  stavu  v  byt.  domech  a
nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na  podlimitní  veřejnou zakázku na  stavební  práce  VZ 104.18 „Zajištění
nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání  veřejných zakázek,  ve znění  pozdějších předpisů,  a části  III.  Zásad pro zadávání  veřejných
zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

náhradníci členů:
1. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
4. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 104.18 a předložit
zprávu hodnotící  komise  s návrhem na  uzavření  rámcové smlouvy  u jednotlivé  dílčí  části  této  veřejné
zakázky
Termín: 31. 10. 2018

7278/178  
81

Poskytnutí  slevy  na  nájemném  za  pronájem  prostoru  sloužícího podnikání  na  ul.  Horní  55,
O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o poskytnutí slevy z nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 1492, který je
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součástí pozemku p.  č.  st.  1800/9 v k.  ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka,  z
důvodu prováděných stavebních prací při opravě stropu v prostoru nájemcům:
- paní  Radce Novobílské,  IČO 44735294,  se  sídlem  Závodní  924/39,  Ostrava-Hrabůvka,  pronajatého na
základě nájemní smlouvy č. 2/b/032/107/95 ze dne 01.07.1995, ve znění dodatků, za období od 01.04.2018
do 31.05.2018, ve výši 12 987 Kč,
- panu Davidu Jaškovi, IČO 04914171, se sídlem Horní 1437/78, Ostrava-Hrabůvka, pronajatého na základě
nájemní  smlouvy  č.  103/18/OBH  ze  dne  01.06.2018,  ve  znění  dodatku,  za  období  od  01.06.2018  do
04.07.2018, ve výši 7 239 Kč, dle důvodové zprávy

7279/178  
82

Uzavření  dodatku  k  nájemní  smlouvě  č.  2/b/032/5/96  s  nájemcem  Českou  poštou,  s.p.  a
souhlas s provedením technického zhodnocení

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/5/96 ze dne 11.01.1996 s nájemcem Česká pošta, s.
p.,  IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, kterým dojde k úhradě skutečně
vynaložených nákladů na provedení  stavebních prací  realizovaných nájemcem v  pronajatém prostoru v
objektu č. p. 1492, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st. 1800/9 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce, v maximální výši 500
080 Kč vč. DPH, a to formou jednorázové úhrady na základě nájemcem vystaveného daňového dokladu, ve
znění přílohy č. 1,  dle důvodové zprávy
souhlasí

s provedením technického zhodnocení nájemcem Česká pošta, s.p.,  IČO 47114983, se sídlem Politických
vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, v pronajatých prostorách objektu č.p. 1492, stavba občanského vybavení,
která je součástí pozemku parc. č. st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.  Hrabůvka, adresní místo
Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce, dle důvodové zprávy
ukládá

Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2/b/032/5/96 ze
dne 11.01.1996
Termín: 31. 08. 2018

7280/178  
83

Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě ul. Krokova, k. ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemků p. p. č. 458/12 zahrada o výměře 30 m² a p. p. č. 458/11 zahrada o
výměře 40 m², tj. o celkové výměře 70 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou za účelem užívání zahrádky č. 6 a
 části pozemku p. p. č. 458/11 zahrada o výměře 70 m², v k.  ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem užívání
zahrádky č. 7 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

7281/178  
84

Záměr na pronájem pozemku v lokalitě ul. U Skleníku, k. ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemku p. p. č. 566/215 zahrada o výměře 664 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou za
účelem užívání pozemku jako oplocené zahrady na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s výší
nájemného minimálně 11 Kč/m²/rok

7282/178  
85

Revokace usnesení č. 6011/146 ze dne 11.01.2018

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 6011/146 ze dne 11.01.2018

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

prominout pí H. Ř. E., 90 % z dlužné částky 108 394,50 Kč, tj. částku 97 555 Kč,

dle důvodové zprávy

7283/178  
86

Revokace usnesení č. 6659/165 ze dne 10.05.2018

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 6659/165 ze dne 10.05.2018

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu
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prominout p. M. E., 53 % z dlužné částky 70 964,50 Kč, tj. částku 37 611 Kč,

dle důvodové zprávy

7284/178  
87

Návrh  programu  20.  zasedání  Zastupitelstva  městského obvodu  Ostrava-Jih,  které  se  bude
konat dne 23.08.2018

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem programu 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat dne
23.08.2018 od 13.00 hod., dle předloženého materiálu

7285/178  
88

Ukončení pronájmu prodejního stánku č. 2 na ul. Dr. Martínka, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o ukončení nájmu prodejního stánku č. 2 o výměře 9 m² v podchodu, který je pod povrchem pozemku p.
č.  468/1 v k.ú.  Hrabůvka,  adresní  místo Dr.  Martínka,  Ostrava-Hrabůvka,  s nájemcem panem Markem
Cvitanovićem, IČO 73155462, se sídlem Nádražní 2685/64, Ostrava-Moravká Ostrava a Přívoz, dohodou ke
dni 31.08.2018

II.  o zveřejnění záměru na pronájem prodejního stánku č.  2 o výměře 9 m² v podchodu,  který je pod
povrchem pozemku p. č. 468/1 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 2 000 Kč/m²/rok, za účelem užívání
jako prodejna spotřebního zboží bez zvláštních nároků na hygienické zázemí, dle důvodové zprávy

7286/178  
89

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Šponarova

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebního záměru pod názvem „Přístavba bytového domu Šponarova 10 na pozemku p.č.st.
702 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. 611 na pozemku p.č.st.  702
zastavěná plocha a nádvoří v k.  ú.  Hrabůvka, umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č.   243/19 ostatní
plocha,  zeleň v  k.  ú.  Hrabůvka,  ul.  Šponarova,  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 Šponarova 10, IČ: 278 40 671, se sídlem Šponarova 611/10, Hrabůvka,
700 30 Ostrava, je platný do 31.8.2020

7287/178  
90P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení) -  VZ 100.18
„Zimní  údržba  místních  komunikací  III.  a  IV.  třídy,  parkovišť  a  chodníků  na  území  MOb
Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK“

Rada městského obvodu

rozhodla

s účinností od 13.08.2018 o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 100.18 „Zimní údržba místních
komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění
MK“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 a dle § 120 odst. 1 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, a to za podmínky, že dne 10.08.2018 marně uplyne
lhůta pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení k VZ 15.18
jmenuje

s účinností od 13.08.2018
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
2  Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Bc. Petr Smoleň, člen komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku, zastupitel
obvodu
4. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb
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náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3.  Ing.  Karel  Pražák,  předseda komise  pro dopravu,  parkovací  systémy,  komunální,  čistoty  a  pořádku,
zastupitel obvodu
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek,

a  to  za  podmínky,  že  dne  10.08.2018  marně  uplyne  lhůta  pro  podání  návrhu  na  zahájení  řízení  o
přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení k VZ 15.18
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 100.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 10. 2018

7288/178  
91

Žádost o zajištění další přípravy a realizace úprav podchodu pod ul. Místeckou

Rada městského obvodu

žádá

statutární  město  Ostravu o  zajištění  další  přípravy  a  realizace  stavby  „Cyklostezka  a  chodník  vedoucí
podchodem pod ulicí Místeckou“, dle předloženého materiálu

7289/178  
92P

"Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - Výškovice" - Dodatek
č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0503/2018/INV na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu
a sportovního areálu ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice“ se zhotovitelem OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796,
kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 873 179,76 Kč bez DPH na částku 34 735 850,76
Kč bez DPH,  a  kterým se upravuje položkový  rozpočet na tuto zakázku,  a to z důvodu neprováděných
některých prací a z důvodu realizace nových prací
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit  všechny potřebné úkony  související  s uzavřením dodatku č.  1  ke  Smlouvě o dílo  č.  S/0503
/2018/INV na veřejnou zakázku "Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul.Charvátská 10, Ostrava -
Výškovice"
Termín: 24. 08. 2018

7290/178  
93

Návrh na uzavření smlouvy o zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch pro lokality
Výškovice a Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  smlouvy  o  zajištění  celoroční  údržby  veřejných  travnatých  ploch  se  společností  Ostravské
městské lesy a zeleň, s.r.o, IČ 25816977, a to v letech 2019 - 2020 v lokalitách Výškovice a Zábřeh, dle
předloženého materiálu a jeho příloh

7291/178  
94

Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu
a) prodat
část pozemku p.p.č. 100/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 611 m2 označená jako díl a
část pozemku p.p.č. 100/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 353 m2 označená jako díl c
část pozemku p.p.č. 100/32 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 480 m2 označená jako díl e
pozemek p.p.č. 100/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 962 m2
pozemek p.p.č. 107/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2,
dle geometrického plánu č. 3445-18b/2018 sloučené a nově označené jako pozemek p.p.č. 100/7 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 2415 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,  do vlastnictví společnosti Lidl Česká
republika v.o.s., IČ 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, za kupní cenu ve výši 5 796
000 Kč + zákonná sazba DPH, za účelem výstavby nové prodejny LIDL včetně parkovacích ploch s tím, že k
převodu vlastnického práva k  předmětu koupě dojde  po splnění  podmínek  dle kupní  smlouvy,  která  je
přílohou č. 1. tohoto materiálu a uzavřít kupní smlouvu  ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu

b) vyhradit si pravomoc rozhodnout o přijetí finančního příspěvku na vybudování veřejného parkoviště dle
kupní smlouvy, která je přílohou č. 1. tohoto materiálu
rozhodla

a)  uzavřít  Smlouvu  o  advokátní  úschově  mezi  Schönherr  Rechtsanwälte  GmbH  vykonávající  advokacii
prostřednictvím Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka, se sídlem Jindřišská 937/16, 110 00
Praha 1, IČ 06518974 na straně schovatele, Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541, se sídlem Praha 5,
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Nárožní  1359/11,  PSČ  158 00 na  straně  složitele  a  statutárním  městem  Ostrava,  městským  obvodem
Ostrava-Jih, IČ 00845451,Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka na straně oprávněného z úschovy ve znění přílohy
č.  2 tohoto materiálu za podmínky,  že Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodne o prodeji
nemovitých věcí dle předchozího bodu tohoto usnesení

b) zmocnit Lidl Česká republika v.o.s., IČ 26178541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, k
zastupování statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto
materiálu za podmínky, že Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodne o prodeji nemovitých věcí
dle předchozího bodu tohoto usnesení

c) zmocnit Schönherr Rechtsanwälte GmbH vykonávající advokacii prostřednictvím Schönherr Rechtsanwälte
GmbH,  organizační  složka,  se  sídlem  Jindřišská  937/16,  110 00 Praha  1,  IČ  06518974,  k  zastupování
statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih  v rozsahu dle přílohy č. 4 tohoto materiálu za
podmínky,  že  Zastupitelstvo  městského  obvodu  Ostrava-Jih  rozhodne  o  prodeji  nemovitých  věcí  dle
předchozího bodu tohoto usnesení
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