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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 18. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 7. 5. 2015 10:00

(usn. č. 0691/18 - usn. č. 0772/18)

Bc. Martin Bednář

Ing. Hana Tichánková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

18.5.2015 14:20

about:blank

Přehled usnesení 18. schůze Rady městského obvodu, ze dne 7. 5. 2015 10:00
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č. usn.

č.
m.

Název materiálu

0691/18

1.

Zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2014 závěrečný účet (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0692/18

2.

Účetní závěrka statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2014 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0693/18

3.

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0694/18

4.

Dodatek č. 2 k Pravidlům pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a v operativní
evidenci (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

0695/18

5.

Žádost o poskytnutí zápůjčky ze Sociálního fondu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

0696/18

6.

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0697/18

7.

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0698/18

8.

Pronájem volného místa v krytém stání (Markéta Langrová, člen rady)

0699/18

9.

Vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2014 (Markéta Langrová, člen rady)

0700/18

10.

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci (Věra Válková, místostarostka)

0701/18

11.

Ceny za nájem hrobového místa a služeb spojených s nájmem (Věra Válková, místostarostka)

0702/18

12.

Doplnění usnesení (Věra Válková, místostarostka)

0703/18

13.

Stanovení doby nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu (Věra Válková,
místostarostka)

0704/18

14.

Svěření 16 ks cyklostojanů do správy městského obvodu Ostrava-Jih (Věra Válková, místostarostka)

0705/18

16.

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

0706/18

17.

Schválení žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1 , příspěvkové
organizace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

0707/18

18.

Schválení žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6 , příspěvkové organizace o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0708/18

19.

Schválení žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,Mitušova 8, příspěvkové organizace o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0709/18

20.

Schválení žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

0710/18

21.

Souhlas se snížením částky podpory k projektu Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, OstravaHrabůvka spolufinancovaného rámci Operačního programu životní prostředí (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0711/18

22.

Uzavření smlouvy č. 14193253 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A.
Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0712/18

23.

Uzavření smlouvy č. 14200743 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina" (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

0713/18

24.

Změna odpisového plánu na rok 2015 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0714/18

25.

Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkové organizace o
bezplatné využití Sportovního centra Dubina (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0715/18

26.

Krátkodobá výpůjčka prostor pavilonu "C" v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka č. or. 34 v OstravěHrabůvce (Markéta Langrová, člen rady)

0716/18

27.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku a vyřazení (Markéta Langrová, člen rady)

0717/18

28.

Návrh "Zásad SMO, MOb Ostrava-Jih pro projednání a posouzení žádostí o prominutí poplatku z prodlení
nebo úroku z prodlení" (Markéta Langrová, člen rady)

0718/18

29.

Odpis pohledávek po zemřelých (Markéta Langrová, člen rady)

0719/18

30.

Odpis pohledávky po zemřelém (Markéta Langrová, člen rady)

0720/18

31.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

0721/18

32.

Pronájem garážového stání č. 4 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 32, O.-Dubina (Markéta Langrová, člen
rady)

0722/18

33.

Skončení nájmu bytu dohodou, uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního
bydlení, pronájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)
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0723/18

34.

Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0724/18

35.

Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2014 (Markéta
Langrová, člen rady)

0725/18

36.

Zveřejnění záměru na pronájem části prostor v budově "B" ÚMOb O.-Jih (Markéta Langrová, člen rady)

0726/18

37.

Zveřejnění záměru na pronájem prostor v bytovém domě na ul. Volgogradská 20, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

0727/18

38.

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

0728/18

39.

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

0729/18

40.

Nabytí parkoviště a příjezdové komunikace od společnosti OC LUNA s.r.o. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0730/18

41.

Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0731/18

42.

Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0732/18

43.

Prodej částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0733/18

44.

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0734/18

45.

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0735/18

46.

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0736/18

47.

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

0737/18

48.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti, právo provést
stavbu k části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Klášterského (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0738/18

49.

Stanovisko k pronájmu nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská a v k.ú. Hrabůvka, ul.
Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0739/18

50.

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

0740/18

51.

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Gurťjevova, ul. Plzeňská a ul. Pavlovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0741/18

52.

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 225/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0742/18

53.

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

0743/18

54.

Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6236 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m², v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0744/18

55.

Záměr na pronájem 3 částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0745/18

56.

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

0746/18

57.

Změna v návrhu nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0747/18

58.

Zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Dubina u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, lokalita ulic Horní x
J.Herolda (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0748/18

60.

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova, Venclíkova, Řadová,
Kubalova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0749/18

61.

Žádost o vrácení části kupní ceny - pozemek parc.č. 715/104 zahrada (ZPF) o výměře 184 m2, ul. Řadová,
k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví žadatele (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0750/18

63.

Odpis pohledávky pro nedobytnost (Bc. Martin Bednář, starosta)

0751/18

66P. Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)

0752/18

67P. ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A (Bc. František Dehner, místostarosta)

0753/18

68P. Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba I. Etapa - Smlouva o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického
zařízení v distribuční soustavě do napěťové hladiny 10kV (VN) - dodatek č. 1 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

0754/18

69P. Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina (Bc. František Dehner, místostarosta)

0755/18

70P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených
městskému obvodu Ostrava - Jih (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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0756/18

71P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - Provádění revizí elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO
svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

0757/18

72P. Přehled o smluvních pokutách udělených odborem investičním za I. čtvrtletí roku 2015 (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0758/18

73P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I.
čtvrtletí r. 2015 ZŠ a MŠ, p.o. a odboru dopravy a komunálních služeb (Bc. Renáta Rárová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0759/18

74P. Výběr nejvhodnější nabídky (služby, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů) - Kácení dřevin, ořez keřů a řez stromů v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2015 (Bc.
Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0760/18

75P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Výměna oken v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0761/18

76P. Zrušení veřejné zakázky - Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh (Bc.
Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0762/18

77P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - Provádění revizí hromosvodů v bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO
svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

0763/18

78P. Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, a Zásad) Inženýr.-invest. činnost a staveb.-techn. dozor investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce plavecké
učebny při ZŠ A. Kučery, O.-Hrabůvka" (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0764/18

79P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0765/18

80P. Zrušení dílčí části 2. - ostatní, části A (výpočetní technika) - (dodávky, otevřené řízení dle § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Učebny fyziky a chemie (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0766/18

81P. Zrušení dílčí části 2. - ostatní, části A (výpočetní technika) - (dodávky, otevřené řízení dle § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Přírodovědné učebny (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0767/18

82P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předp.
a části III. Zásad) - Revitalizace fotbalového areálu Klegova (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

0768/18

83P. Regenerace domů Edisonova 11, Velflíkova 1, Ostrava-Hrabůvka (Bc. František Dehner, místostarosta)

0769/18

84.

Uzavření smlouvy o dílo se společností BeePartner a.s. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0770/18

85.

Rozšíření optického připojení za účelem zřízení detašovaného pracoviště na ul. Provaznická 1244/62,
Ostrava - Hrabůvka u dodavatele stávajících služeb OVANET a.s. (Markéta Langrová, člen rady)

0771/18

OR

Doporučení ekonomické komise (Bc. Martin Bednář, starosta)

0772/18

OR

Ukládací část komisím rady městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 59.

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Výškovická x
Lumírova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

nepřijato 62.

Návrh dohody o splátkách a o ukončení řízení ve věci Ing. J. S. (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 64P. Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko - dodatek č. 2 (Bc. František Dehner, místostarosta)
nepřijato 65P. Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100 - dodatek č. 1 (Bc. František
Dehner, místostarosta)
staženo
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15.

Projednání podnětu k prošetření týkajícího se vybudování nového parkovacího místa na ul. Petruškova,
O.-Zábřeh (Věra Válková, místostarostka)
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0691/18
1

Zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih za
rok 2014 - závěrečný účet
Rada městského obvodu
doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih schválit
1)
celoroční hospodaření a závěrečný účet m.o. Ostrava-Jih
za rok 2014, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření m.o. Ostrava-Jih za rok 2014,
a to bez výhrad
2)
blokaci prostředků v objemu 24.862.100,70 Kč
pro účely financování domovního a bytového fondu

0692/18
2

Účetní závěrka statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2014
Rada městského obvodu
souhlasí
- s účetní závěrkou statutárního města Ostrava, m.o. Ostrava-Jih,
zpracovanou k rozvahovému dni 31. 12. 2014
za účetní období od 1. 1. 2014 do 31.12.2014
- s převodem výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení,
vykázaném za účetní období 2014,
ve výši 111 357 243,19 Kč do výsledku
hospodaření minulých účetních období
doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení s doplněním vyčíslených pohledávek po lhůtě splatnosti.

0693/18
3

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 19 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137, UZ 11 o 19 tis. Kč
souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se
2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 574 tis. Kč (zapojení Vypořádacího fondu FRB)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1119, UZ 3 o 1 574 tis. Kč
3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 363 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 11 o 363 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0694/18
4

Dodatek č. 2 k Pravidlům pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a v
operativní evidenci
Rada městského obvodu
schvaluje
Dodatek č. 2 k Pravidlům pro nakládání s finančními prostředky,
postupy v účetnictví a v operativní evidenci s účinností od 1.6.2015

0695/18
5

Žádost o poskytnutí zápůjčky ze Sociálního fondu
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost paní D. N., zaměstnankyně Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu městského obvodu
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Ostrava-Jih o poskytnutí zápůjčky na řešení tíživé životní situace z prostředků Sociálního fondu,
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu schválit poskytnutí zápůjčky na řešení tíživé životní situace z prostředků
Sociálního fondu paní Daně Natovové, zaměstnankyni Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih.
0696/18
6

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Odborářská v OstravěHrabůvce a na ulici Horymírova v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 15
Š. M., bytem Mitušova, Ostrava-Hrabůvka
Odborářská 72, 0 + 2, I. kat., č. b. 7
Ž. E., bytem Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 16
H. B., bytem Plzeňská, Ostrava-Zábřeh

0697/18
7

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 1.1.2015 - 31.3.2015

0698/18
8

Pronájem volného místa v krytém stání
Rada městského obvodu
rozhodla
1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 103, NP na ul. L. Hosáka panu R. W. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

0699/18
9

Vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2014
Rada městského obvodu
souhlasí
1) s vyhodnocením plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2014 dle důvodové zprávy
2) celkovou ztrátu MSOJ ve výši 13 164,92 Kč převést na účet 432 - nerozdělená ztráta předchozích období
3) po uzavření roku 2015, kdy je předpoklad kladného výsledku hospodaření střediska 30 - garážová stání,
odvést do rozpočtu zřizovatele výsledek hospodaření 2015 po zdanění tohoto střediska snížený o ztrátu za
rok 2014 ve výši 23 195,89 Kč
doporučuje
Zastupitelstvu městkého obvodu body 1-3 ke schválení

0700/18
10

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře podpisem dodatku.

0701/18
11

Ceny za nájem hrobového místa a služeb spojených s nájmem
Rada městského obvodu
schvaluje
Ceny za nájem hrobového místa a služby spojené s nájmem na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu s
účinností od 18.05.2015 dle důvodové zpravy:
1) Cena za nájem hrobového místa (klasický hrob) ve výši 29 Kč/m2/rok
Cena za služby spojené s nájmem (klasický hrob) ve výši 31 Kč/m2/rok
2) Cena za nájem hrobového místa v urnovém háji a urnový hrob ve výši 49 Kč/m2/rok
Cena za služby spojené s nájmem ve výši 31 Kč/m2/rok.

0702/18
12
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schvaluje
upravené znění darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a
občany s trvalým bydlištěm na území města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, jejíž předmětem je
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200,- Kč na nákup okrasných květin vysazovaných v okolí vchodů
obytných domů na území městského obvodu Ostrava-Jih.
0703/18
13

Stanovení doby nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu
Rada městského obvodu
rozhodla
stanovit dobu nájmu hrobových míst na dobu určitou v rozmezí od 3 let do 10 let

0704/18
14

Svěření 16 ks cyklostojanů do správy městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
se svěřením 16 ks cyklostojanů do správy městského obvodu Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

0705/18
16

Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s přerušením provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih ve školním roce 2014/2015 dle předloženého návrhu.

0706/18
17

Schválení žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1 ,
příspěvkové organizace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje
Rada městského obvodu
schvaluje
projekt Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1 , příspěvkové organizace
"Bádej a poznávej"
doporučuje
projekt Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1 , příspěvkové organizace
"Bádej a poznávej" k předložení do dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016"

0707/18
18

Schválení žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6 , příspěvkové
organizace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Rada městského obvodu
schvaluje
projekt Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace "Zahrada
smyslů"
doporučuje
projekt Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6 , příspěvkové organizace "Zahrada
smyslů" k předložení do dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016"

0708/18
19

Schválení žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,Mitušova 8, příspěvkové
organizace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Rada městského obvodu
schvaluje
projekt Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizace "Učíme se
sázet rostliny a pečovat o zahrádky v naší mateřské škole"
doporučuje
projekt Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizace "Učíme se
sázet rostliny a pečovat o zahrádky v naší mateřské škole " k předložení do dotačního programu
Moravskoslezského kraje "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok
2015/2016"

0709/18
20

Schválení žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Rada městského obvodu
schvaluje
projekt Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova100, příspěvkové organizace "Příroda
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pod lupou"
doporučuje
projekt Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace "Příroda
pod lupou " k předložení do dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016"
0710/18
21

Souhlas se snížením částky podpory k projektu Revitalizace mateřské školy Adamusova 7,
Ostrava-Hrabůvka spolufinancovaného rámci Operačního programu životní prostředí
Rada městského obvodu
bere na vědomí
Oznámení o udělení korekce výše podpory z Operačního programu Životní prostředí pro projekt
"Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
souhlasí
se snížením částky podpory z Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Revitalizace mateřské
školy Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zjistit, zda došlo k pochybení konkrétního úředníka nebo firmy a navrhnout řešení případného zjištění.
Termín: 30. 05. 2015

0711/18
22

Uzavření smlouvy č. 14193253 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení objektu družiny u ZŠ
Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Smlouvy č. 14193253 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, na financování projektu
"Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka" z Operačního
programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
souhlasí
s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od poskytovatele Česká republika Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO 00164801, na projekt
"Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka" dle přílohy č. 2
předloženého materiálu
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu výše uvedené smlouvy

0712/18
23

Uzavření smlouvy č. 14200743 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení ZŠ B. Dvorského,
Ostrava-Dubina"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Smlouvy č. 14200743 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, na financování projektu
"Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina" z Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
souhlasí
s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od poskytovatele Česká republika Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO 00164801, na projekt
"Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina" dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu výše uvedené smlouvy

0713/18
24

Změna odpisového plánu na rok 2015 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2015
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci
- Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

0714/18
25

Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkové
organizace o bezplatné využití Sportovního centra Dubina
Rada městského obvodu
souhlasí
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s bezplatným užíváním Sportovního centra Dubina dne 16.května 2015 Dětským domovem a Školní
jídelnou, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkovou organizací se sídlem Reymontova 2a, OstravaHrabová, IČ: 61989339 za účelem pořádání Florbalového turnaje dětských domovů Moravskoslezského
kraje
0715/18
26

Krátkodobá výpůjčka prostor pavilonu "C" v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka č. or. 34 v
Ostravě-Hrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
o výpůjčce prostor pavilonu "C" vč. přístupové spojovací chodby v budově č.p. 1455, objekt občanské
vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 1303, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na
ul. Mjr. Nováka č. or. 34 v Ostravě-Hrabůvce spolku Young Life Česká republika o.s., se sídlem
Dominova 2465/11, 158 00 Praha - Stodůlky, IČ: 26531003 pro účely zajištění zázemí podpůrného týmu
projektu "Service Project 2015" v období od 18.-27.6.2015 dle důvodové zprávy

0716/18
27

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku a vyřazení
Rada městského obvodu
rozhodla
v souladu s článkem V. Pravidel pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy v
účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného odborem bytového a ostatního hospodáství
v celkové výši 50.517,00Kč:
1) DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) do 40 000,--Kč
24.603,50Kč
2) podrozvahová evidence do 3 000,--Kč
25.913,50Kč
ukládá
likvidační komisi provést, respektive zajistit provedení likvidace neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise
Zodp.: předseda likvidační komise

0717/18
28

Návrh "Zásad SMO, MOb Ostrava-Jih pro projednání a posouzení žádostí o prominutí poplatku z
prodlení nebo úroku z prodlení"
Rada městského obvodu
souhlasí
s účinností od 01.07.2015 se zněním "Zásad SMO, MOb Ostrava-Jih pro projednání a posouzení žádostí o
prominutí poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení", v rozsahu předloženého návrhu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu schválit s účinností od 01.07.2015 předložený návrh "Zásad SMO, MOb
Ostrava-Jih pro projednání a posouzení žádostí o prominutí poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení"

0718/18
29

Odpis pohledávek po zemřelých
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- p. Š. A., za pronájem bytu na ul. Horymírova 3064/125, Ostrava-Zábřeh, ve výši 31.982 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 2.109 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2013,
ve výši 24.495 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 600 Kč za náklady řízení,
- pí J. F., za pronájem bytu na ul. Zlepšovatelů 570/42, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 65.285,11 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 3.270 Kč za náklady řízení,
- pí A. J., za pronájem bytu na ul. Horní 679/29, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 14.771 Kč s příslušenstvím za
nájemné, ve výši 7.966,60 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2008 a r. 2009, ve
výši 24.967 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 970 Kč za náklady řízení,
- p. J. G., za pronájem bytu ul. Mládeže 495/11, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 82.052,88 Kč s příslušenstvím
za nájemné, ve výši 1.498,31 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2000 a r.
2002-2006, ve výši 3.807,80 Kč za náklady spojené se soudním vystěhováním a ve výši 3.730 Kč za
náklady řízení,
- p. P. K., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 56.654 Kč s příslušenstvím
za nájemné,
- pí E. B., za pronájem bytu na ul. Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, ve výši 794 Kč s příslušenstvím
za nájemné, ve výši 68.155 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 7.920 Kč za náklady řízení,
- pí A. T., za pronájem bytu na ul. Edisonova 379/19, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 56.314 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 6.099 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2008 a r. 2009 a ve výši
2.260 Kč za náklady řízení,
dle důvodové zprávy
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

0719/18
30

Odpis pohledávky po zemřelém
Rada městského obvodu
rozhodla
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o odepsání pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:
- p. K. F., za pronájem bytu na ul. Zlepšovatelů 574/44, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 656 Kč s
příslušenstvím za refakturaci nákladů na opravu bytu, dle důvodové zprávy
0720/18
31

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 45
F. R., Horní 3
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 87
O. M., V. Jiřikovského
Edisonova 7, 1+2, standard, č. b. 2
S. D., Plzeňská
Jubilejní 11, 1+2, standard, č. b. 3
Bc. F. M., Dr. Martínka
Zlepšovatelů 42, 1+2, standard, č. b. 3
G. E., J. Škody
Edisonova 31, 1+3, standard, č. b. 4
B. S., Hliněná, Ostrava-Stará Bělá
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 40
K. I., Lumírova
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 5
K. Š., Pjanovova a K. G., Pjanovova
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 31
H. J., Seňa, Košice
Edisonova 23, 1+1, standard, č. b. 1
C. P., Dr. Martínka
Markova 16, 1+4, standard, č. b. 30
B. M., Zimmlerova a B. V., Svatoplukova, O.-Vítkovice
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Averinova 2, 1+2, standard, č. b. 1
K. P., Horní 3
III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy
Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 62
D. M., Plzeňská
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

0721/18
32

Pronájem garážového stání č. 4 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 32, O.-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu garážového stání č. 4 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih č.p. 280 na ul. Františka Formana č. or. 32 v Ostravě-Dubině, který je
součástí pozemku parc. č. st. 110/92 v k.ú. Dubina, panu L. R., bytem Jana Škody, Ostrava-Dubina na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s měsíčním nájemným ve výši 408 Kč vč. DPH pro držitele
průkazu ZTP/P
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0722/18
33

Skončení nájmu bytu dohodou, uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněnému pro potřeby
sociálního bydlení, pronájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o skončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku prostřednictvím JUDr. Milana Knapa, dle důvodové zprávy
J. P., Volgogradská a J. I., Volgogradská 147, č. b. 1
O. M., Čujkovova 31, č. b. 75
I. J., V. Košaře 5, č. b. 3
M. L., V. Vlasákové 4, č. b. 6
F. M., V. Košaře 3, č. b. 29
K. V., Čujkovova 3, č. b. 4
II.
o uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
Čujkovova 31, standard, 0+1, č. b. 22
K. M., Kosmonautů
Čujkovova 31, standard, 0+1, č. b. 5
Š. Ž., Čujkovova
III.
o pronájmu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy
Klegova 21, 1+3, standard, č. b. 36
Ing. B. L., Klegova

0723/18
34

Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (1+2, standard) v objektu ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská
23, na dobu určitou, dle důvodové zprávy
I. S., Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh

0724/18
35

Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2014
Rada městského obvodu
souhlasí
1) s vyhodnocením správy a hospodaření s domovním a bytovým fondem za rok 2014
2) s převodem výsledku hospodaření r. 2014 ve výši 152.378.804,15 Kč z účtu 431 - výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení na účet 432 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
3) s odvodem výsledku hospodaření ve výši 66.564.804,15 Kč do rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
4) s odvodem daně z příjmů z hospodářské činnosti za r. 2014 ve výši 35.742.990 Kč do rozpočtu
městského obvodu Ostrava-Jih
v rozsahu předloženého materiálu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

0725/18
36

Zveřejnění záměru na pronájem části prostor v budově "B" ÚMOb O.-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem části prostor v I. NP v budově "B" Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
č.p. 792 na ul. Edisonova č. or. 82 v Ostravě-Hrabůvce, která je součástí pozemku parc. č. st. 670 v k.ú.
Hrabůvka, o výměře 0,80 m2 za účelem umístění nápojového automatu, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a s výší nájemného 6.000 Kč/rok bez DPH

0726/18
37

Zveřejnění záměru na pronájem prostor v bytovém domě na ul. Volgogradská 20, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem prostor o výměře 55,24 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 2462 na ul. Volgogradská č. or. 20 v
Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2868 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na dobu neurčitou
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s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší nájemného 500,- Kč/m2/rok, bez určení účelu užívání
0727/18
38

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Horymírova 4, 0+2, standard, č. b. 61
E. H., Horymírova, Ostrava-Zábřeh

0728/18
39

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Jedličkova 8, 1+1, standard, č. b. 9
T. S., Jedličkova, Ostrava-Zábřeh
B. Václavka 19, 1+3, standard, č. b. 21
J. Š., B. Václavka, Ostrava-Bělský Les

0729/18
40

Nabytí parkoviště a příjezdové komunikace od společnosti OC LUNA s.r.o.
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu úplatné nabytí stavby veřejné komunikace a veřejných parkovacích stání
o celkové plošné výměře 636 m2, umístěné na částech pozemků p.p.č. 654/80 a p.p.č. 1237/19 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih od
společnosti OC LUNA s.r.o., se sídlem Brno, Palackého třída 916/158, IČ 01688880, za kupní cenu 100 Kč +
DPH a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

0730/18
41

Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností IKEA Centres Česká republika
s.r.o. se sídlem Praha 5, Skandinávská 15a/144, PSČ 155 00, IČ 27081028 , ve znění přílohy tohoto
materiálu.

0731/18
42

Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s navýšením hodnoty nemovitého majetku, který byl předán níže uvedeným příspěvkovým organizacím k
hospodaření a to:
Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové
organizaci
Mateřské škole Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci
Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci a
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci, dle důvodové
zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině
příspěvkových organizací:
Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové
organizaci
Mateřské škole Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci
Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci a
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci, dle důvodové
zprávy

0732/18
43

Prodej částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat části pozemku p.p.č. 225/5 ostatní plocha, zeleň dle
geometrického plánu č. 1341-120/2014 ze dne 30.4.2014 oddělené a nově označené jako st.p.č. 2269
zastavěná plocha o výměře 4 m2 a st.p.č. 2270 zastavěná plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, do vlastnictví Bytového
družstva Jubilejní 88, IČ: 26880628, se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Jubilejní 622/88, PSČ 70030, za
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celkovovu kupní cenu ve výši 5.750 Kč + zákonná sazba DPH, za podmínky úhrady správního poplatku za
vklad do KN v zákonné výši a nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.815,- Kč vč. DPH a
uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy
0733/18
44

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek parc.č. 715/49 ostatní plocha, zeleň o výměře 47 m2,
k.ú. Výškovice u Ostravy, za kupní cenu 14.100 Kč, za podmínky úhrady poměrné částky za zpracování
znaleckého posudku ve výši 205 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí do společného jmění manželů:
J. a M. P., trvale bytem Řadová, 700 30 Ostrava – Výškovice
a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

0734/18
45

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu neprodat pozemek v k.ú. Výškovice u Ostravy parc.č. 715/271 ostatní
plocha, zeleň:
- část o výměře 39 m2, za kupní cenu 300 Kč/m2, tj.celkem 11.700 Kč
- část o výměře 20 m2, za kupní cenu 20 Kč/m2, tj. celkem 400 Kč
tj. celkem za kupní cenu 12.100 Kč, do společného jmění manželů:
R. M. P., trvale bytem Venclíkova, 700 30 Ostrava – Výškovice

0735/18
46

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
provozování prodejního stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 200
Kč/m2/rok, panu Hai Hoangovi, IČ: 18076769, sídlo Petroncova 1942/8, 700 30 Ostrava – Zábřeh a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

0736/18
47

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
v k.ú. Zábřeh nad Odrou pod garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví, na dobu neurčitou
s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok, níže uvedeným vlastníkům:
1)pozemek p.č.st. 2110/8, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy, paní
M. V., bytem Žoluděvova, Ostrava-Zábřeh
2)pozemek p.č.st. 2321, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní V. B.,
bytem Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
3)pozemek p.č.st. 2435, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní A.
Z., bytem Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
4)pozemek p.č.st. 2639, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu Z.
D., bytem 29.dubna, Ostrava-Výškovice
5)pozemek p.č.st. 2954/1, zast. pl. o výměře 224 m2, jednotka č. 23/654, spoluvlastnický podíl o velikosti
1601/37376, tzn. 9,60 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu L. S., bytem
Výškovická, Ostrava-Zábřeh
6)pozemek p.č.st. 2962/14, zast. pl. o výměře 22 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 11 m2, v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu P. N., bytem Výškovická, Ostrava-Zábřeh
7)pozemek p.č.st. 2965/1, zast. pl. o výměře 226 m2, jednotka č. 12/399, spoluvlastnický podíl o velikosti
1690/38246, tzn. 9,99 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, manželům Ing. R. N. a Ing.
J. N., bytem Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh
8)pozemek p.č.st. 2966/1, zast. pl. o výměře 230 m2, jednotka č. 11/367, spoluvlastnický podíl o velikosti
1619/38630, tzn. 9,64 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu M. B., bytem
Výškovická, Ostrava-Zábřeh
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9)pozemek p.č.st. 2967/2, zast. pl. o výměře 19 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 9,5 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, paní Z. G., bytem Lumírova, Ostrava-Výškovice
10)pozemek p.č.st. 2970/2, zast. pl. o výměře 19 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 9,5 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, paní B. L., bytem Horní, Ostrava-Hrabůvka
11)pozemek p.č.st. 2972/1, zast. pl. o výměře 240 m2, jednotka č. 5/231, spoluvlastnický podíl o velikosti
1554/38594, tzn. 9,66 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu T. L. Z., bytem M.
Chasáka, 738 01 Frýdek-Místek
12)pozemek p.č.st. 2973/1, zast. pl. o výměře 153 m2, jednotka č. 6666/204, spoluvlastnický podíl
o velikosti 1619/25444, tzn. 9,74 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, paní A. K.,
bytem Výškovická, Ostrava-Zábřeh
13)pozemek p.č.st. 2975/1, zast. pl. o výměře 163 m2, jednotka č. 7777/168, spoluvlastnický podíl
o velikosti 1690/25618, tzn. 10,75 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu P. P.,
bytem Příčná, 747 66 Dolní Lhota
14)pozemek p.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 516 m2, jednotka č. 24/684, spoluvlastnický podíl o velikosti
1508/42765, tzn. 18,20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, manželům J. W. a E. W.,
bytem Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
15)pozemek p.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 516 m2, jednotka č. 24/690, spoluvlastnický podíl o velikosti
1508/42765, tzn. 18,20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu Ing. P. K., bytem
Svornosti, Ostrava-Zábřeh
16)pozemek p.č.st. 3656, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní A.
M., bytem Výškovická, Ostrava-Výškovice
a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh předloženého materiálu
0737/18
48

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti,
právo provést stavbu k části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Klášterského
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby splaškové kanalizační přípojky v délce cca 12 bm, na části
pozemku parc.č. 793/245 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 793/245 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby splaškové kanalizační přípojky, ve prospěch
pozemku parc.č. 490 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 175, v k.ú. Výškovice
u Ostravy, ve vlastnictví B. K., trvale bytem Klášterského, 700 30 Ostrava - Výškovice, za úplatu 500
Kč/bm + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm splaškové kanalizační přípojky
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování splaškové kanalizační přípojky, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.5.2017 uzavřít s vlastníkem pozemku parc.č. 490
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 175, v k.ú. Výškovice u Ostravy, B. K.,
bytem Klášterského, 700 30 Ostrava - Výškovice, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu ve znění přílohy tohoto materiálu, za podmínky,
že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky
správce místních komunikací odboru dopravy a komunálních služeb

0738/18
49

Stanovisko k pronájmu nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská a v k.ú.
Hrabůvka, ul. Horní
Rada městského obvodu
vydává
nesouhlasné stanovisko k záměru města pronajmout části pozemků p.p.č. 1079/17 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská a p.p.č. 731/91 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka,
ul. Horní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
umístění a provozování volně stojících reklamních tabulí s pohledovou plochou 1,29 m x 2 m

0739/18
50

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 50, týkající se stanoviska k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
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Kotlářova, z jednání 18. schůze rady městského obvodu k dopracování.
0740/18
51

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní a v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Gurťjevova, ul. Plzeňská a ul. Pavlovova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to
- pozemek st.p.č. 2257 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní
- pozemek st.p.č. 6578 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Gurťjevova
- pozemek st.p.č. 6579 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská
- část pozemku p.p.č. 613/12 ostatní plocha, jiná plocha (dle geometrického plánu č. 3079-614/2014
oddělená a nově označená jako st.p.č. 6606 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Pavlovova

0741/18
52

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 225/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 225/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka,
ulice Stavbařů, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle zákresu v situačním snímku takto:
část pozemku o výměře 18,2 m² za účelem zřízení a užívání parkovacího místa č. P1,
část pozemku o výměře 18,2 m² za účelem zřízení a užívání parkovacího místa č. P2.

0742/18
53

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Bolotova
Rada městského obvodu
rozhodla
a) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání parkovacího stání č. 12, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
b) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání parkovacího stání č. 9, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

0743/18
54

Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6236 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m², v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6236 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou.

0744/18
55

Záměr na pronájem 3 částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem 3 částí pozemku parc.č. 826 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 387 m2, 387 m2 a
386 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, za účelem užívání 3 zahrádek, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

0745/18
56

Záměr pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Hrabůvka a k.ú Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou:
1)pozemek p.č.st. 724/6, zast. pl. o výměře 33 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 16,5 m2, v k.ú.
Hrabůvka, lokalita ul. Edisonova-Šponarova
2)pozemek p.č.st. 958, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Edisonova
3)pozemek p.č.st. 1691/11, zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku
4)pozemek p.č.st. 2310, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
5)pozemek p.č.st. 2966/13, zast. pl. o výměře 22 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 11 m2, v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
6)pozemek p.č.st. 3704, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
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0746/18
57

Změna v návrhu nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
Rada městského obvodu
rozhodla
1) nevyhovět žádosti manželů M. a J. G. o snížení nájemného za pronájem pozemku p.č.st. 2971/1,
jednotka č. 6/238, spoluvlastnický podíl o velikosti 1593/38975, tzn. 9,93 m2 na částku 22,- Kč/m2/ročně
a změnu doby nájmu pozemku
2) trvat na svém usnesení č. 0263/6 ze dne 29.1.2015 ve věci pronájmu pozemku p.č.st. 2971/1 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou

0747/18
58

Zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Dubina u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, lokalita ulic
Horní x J.Herolda
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků p.č. 97/1 - ostatní plocha, jiná plocha, p.č.
121/1 - ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 246 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dubina u Ostravy a k
částem pozemků p.p.č. 397 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 412/2 - ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 412/3
- ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, lokalita ulic Horní x J.Herolda, ve prospěch společnosti T-Mobile
Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, spočívající v povinnosti
trpět umístění a užívání veřejné sítě elektronických komunikací v rozsahu dle geometrického plánu č. 368,
1251-219/2012, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 500 Kč za každý i započatý běžný metr veřejné sítě
elektronických komunikací, tj. za 266 bm v částce 133 000 Kč + zákonná sazba DPH a uzavřít smlouvu o
zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

0748/18
60

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova, Venclíkova,
Řadová, Kubalova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem níže uvedených pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy - svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku jako
předzahrádky k rodinnému domu sloužící jako přístup a příjezd, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou a s výší nájemného 45 Kč/m2/rok
ul. Hýlova
p.č. 715/134
p.č. 715/135
p.č. 715/136
p.č. 715/139
p.č. 715/140
p.č. 715/152
p.č. 715/157
p.č. 715/158

ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní

plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,

zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
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o
o
o
o
o
o
o
o

výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře

50
43
47
43
48
32
37
42

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

ul. Venclíkova
p.č. 715/250 ostatní
p.č. 715/252 ostatní
p.č. 715/254 ostatní
p.č. 715/255 ostatní
p.č. 715/256 ostatní
p.č. 715/257 ostatní
p.č. 715/258 ostatní
p.č. 715/261 ostatní
p.č. 715/262 ostatní
p.č. 715/263 ostatní
p.č. 715/265 ostatní
p.č. 715/266 ostatní
p.č. 715/267 ostatní
p.č. 715/268 ostatní
p.č. 715/269 ostatní
p.č. 715/270 ostatní
p.č. 715/271 ostatní
p.č. 715/274 ostatní
p.č. 715/275 ostatní
p.č. 715/276 ostatní
p.č. 715/277 ostatní
p.č. 715/278 ostatní
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plocha,
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plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
plocha,
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zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře

32
36
33
34
36
39
34
46
36
40
43
37
41
37
42
38
59
23
23
17
19
13
11
13

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

ul. Řadová
p.č. 715/48 ostatní plocha, zeleň o výměře 41 m2
p.č. 715/49 ostatní plocha, zeleň o výměře 47 m2
p.č. 715/84 ostatní plocha, zeleň o výměře 51 m2
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p.č.
p.č.
p.č.
p.č.

715/89 ostatní plocha, zeleň o výměře 43 m2
715/90 ostatní plocha, zeleň o výměře 52 m2
715/95 ostatní plocha, zeleň o výměře 57 m2
715/118 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2

ul. Kubalova
p.č. 715/202 ostatní plocha, zeleň o výměře 124 m2
p.č. 715/217 ostatní plocha, zeleň o výměře 60 m2
p.č. 715/304 ostatní plocha, zeleň o výměře 44 m2
0749/18
61

Žádost o vrácení části kupní ceny - pozemek parc.č. 715/104 zahrada (ZPF) o výměře 184 m2,
ul. Řadová, k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví žadatele
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu:
1. projednat žádost paní V. H. o znovuprojednání nesprávného stanovení ceny při prodeji pozemku parc.č.
715/2 v k.ú. Výškovice u Ostravy ve znění přílohy tohoto materiálu
2. rozhodnout nevyhovět žádosti paní V. H. bytem Řadová, Ostrava – Výškovice, o vrácení části kupní ceny
ve výši 31.280 Kč z prodeje pozemku parc.č. 715/104 zahrada (ZPF) v k.ú. Výškovice u Ostravy, dle kupní
smlouvy č. 1/014/590/09/Han ze dne 1.7.2009 nebo snížení kupní ceny při prodeji pozemku parc. 715/2
zastavěná plocha o výměře 86 m2 pod řadovým rodinným domem č.pop./č.or. 393/76, o částku 31.280 Kč

0750/18
63

Odpis pohledávky pro nedobytnost
Rada městského obvodu
souhlasí
odepsat pohledávku pro nedobytnost za p. V. J. ve výši 1 017 279,95 Kč z titulu vyčísleného příslušenství z
pohledávek vzniklých z neuhrazeného nájemného a úhrad za plnění spojené s nájmem bytu č. 14 v domě
č. 537/56 v Ostravě-Výškovicích,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih
odepsat pohledávku pro nedobytnost za p. V. J. ve výši 1 017 279,95 Kč z titulu vyčísleného příslušenství z
pohledávek vzniklých z neuhrazeného nájemného a úhrad za plnění spojené s nájmem bytu č. 14 v domě
č. 537/56 v Ostravě-Výškovicích,
dle důvodové zprávy.

0751/18
66P

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/028/14 se zhotovitelem MŽT Stavitelství, a.s., se sídlem
Ostrava – Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00, IČ 27762157, na realizaci stavby "Stavební
úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh" - kterým se mění znění textu čl. IV. odst. 1. na:
Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné
správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit znění dodatku č.1 ke smlouvě č. 4/034/028/14, "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, OstravaZábřeh".
Termín: 13. 05. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4/034/028/14,
"Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 14. 05. 2015

0752/18
67P

ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4/034/037/14 ze dne 10.12.2014 na realizaci VZ 75.14 na
stavbu „ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A" k provedení víceprací nad rámec SOD
nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový
rozpočet na tuto zakázku a navyšuje se konečná cena díla 6.107.630,83 Kč na tuto zakázku o částku
224.516,28,- Kč bez DPH na částku 6.332.147,11 Kč bez DPH se zhotovitelem ELEKTRO-Vajdík spol. s r.o.,
se sídlem Nájemnická 676/35, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory .
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bere na vědomí
navýšení částky DPH o 47.148,42 Kč na 1.329.750,89 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4/034/037/14
na realizaci ÚMOB Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A.
Termín: 22. 05. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4/034/037/14 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 18. 05. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
prověřit projekt, zda došlo k pochybení v návaznosti na dodatky a v rámci skutečného stavu.
Termín: 21. 05. 2015
0753/18
68P

Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba I. Etapa - Smlouva o budoucí smlouvě o připojení odběrného
elektrického zařízení v distribuční soustavě do napěťové hladiny 10kV (VN) - dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření přiloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického
zařízení v distribuční soustavě do napěťové hladiny 10 kV (VN) č. 44/034/13.1/12/15 s ČEZ Distribuce a.s.,
kterým se mění povinnost provozovatele distribuční soustavy zajistit úpravy distribuční soustavy z doby do
21 měsíců na dobu do 34 měsíců ode dne, kdy Žadatel (Statutární městro Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih) zaplatil alespoň polovinu podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením a zajištěním
požadovaného příkonu.
souhlasí
že ČEZ Distribuce a.s. bude požádán o doplnění návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o
přílohu s doložkou platnosti a se souhlasem se zveřejněním celého textu smlouvy a všech dodatků na
oficiálnícjh webových stránkách městského obvodu Ostrava.Jih. Tato příloha bude nedílnou součástí
dodatku č. 1.

0754/18
69P

Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 4/034/039/2014 na realizaci veřejné zakázky VZ 76.14 na stavbu
"Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina" k provedení víceprací nad rámec SOD nutných k dokončení
této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku a
navyšuje se konečná cena díla 31.828.750,- Kč na tuto zakázku o částku 156.312,- Kč bez DPH na částku
31.985.062,- Kč bez DPH se zhotovitelem INTOZA s.r.o., se sídlem Varšavská 1583/99, Ostrava-Hulváky.
bere na vědomí
navýšení částky DPH o 32.826,- Kč na 6.716.863,- Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č.
4/034/039/2014 na realizaci Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina.
Termín: 22. 05. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/039/2014 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 14. 05. 2015

0755/18
70P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B
části II. Zásad) - Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO
svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 37.15 na služby "Provádění
revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava Jih" dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a
oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění
pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
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1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 37.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 02. 07. 2015
0756/18
71P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B
části II. Zásad) - Provádění revizí elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů v
majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 36.15 na služby "Provádění
revizí elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO svěřených městskému
obvodu Ostrava - Jih" dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 36.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 02. 07. 2015

0757/18
72P

Přehled o smluvních pokutách udělených odborem investičním za I. čtvrtletí roku 2015
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled o smluvních pokutách udělených odborem investičním za I. čtvrtletí roku 2015

0758/18
73P

Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za I. čtvrtletí r. 2015 ZŠ a MŠ, p.o. a odboru dopravy a komunálních služeb
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za I. čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2015 odboru dopravy a komunálních služeb,
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dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn
0759/18
74P

Výběr nejvhodnější nabídky (služby, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Kácení dřevin, ořez keřů a řez stromů v městském obvodu
Ostrava-Jih v roce 2015
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky VZ 1.15 na služby "Kácení dřevin, ořez keřů a řez stromů v
městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2015" o vyloučení uchazeče:
- ARBOR MORAVIA s.r.o., se sídlem Přemyslovců 307/65, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25383035, z
dílčí části 1. kácení dřevin a dílčí části 3. řez stromů této podlimitní veřejné zakázky,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 1.15 na služby "Kácení
dřevin, ořez keřů a řez stromů v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2015" a o uzavření rámcové smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem:
u dílčí části 1. kácení dřevin:
- PARKSERVIS Mareš s.r.o., se sídlem Zahradní 84, 747 19 Bohuslavice, IČ: 28648285, za nabídkovou cenu
Kč 547.041,00 vč. DPH
- jako druhým v pořadí s uchazečem AHOS CZ, s.r.o., se sídlem Pustkovecká 64/47, 708 00 OstravaPustkovec, IČ: 26796481, za nabídkovou cenu Kč 714.033,10 vč. DPH, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem AWT Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 HavířovProstřední Suchá, IČ: 47676175, za nabídkovou cenu Kč 837.683,00 vč. DPH
u dílčí části 2. ořez keřů:
- PARKSERVIS Mareš s.r.o., se sídlem Zahradní 84, 747 19 Bohuslavice, IČ: 28648285, za nabídkovou cenu
Kč 416.240,00 vč. DPH
- jako druhým v pořadí s uchazečem AWT Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 HavířovProstřední Suchá, IČ: 47676175, za nabídkovou cenu Kč 586.245,00 vč. DPH, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem A. Brože 2/3124, 700
30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 25816977, za nabídkovou cenu Kč 626.175,00 vč. DPH
u dílčí části 3. řez stromů:
- PARKSERVIS Mareš s.r.o., se sídlem Zahradní 84, 747 19 Bohuslavice, IČ: 28648285, za nabídkovou cenu
Kč 405.350,00 vč. DPH
- jako druhým v pořadí s uchazečem Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem A. Brože 2/3124, 700
30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 25816977, za nabídkovou cenu Kč 592.900,00 vč. DPH, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem AWT Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 HavířovProstřední Suchá, IČ: 47676175, za nabídkovou cenu Kč 711.480,00 vč. DPH
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 1.15
Termín: 31. 07. 2015
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci jednotlivé dílčí části podlimitní
veřejné zakázky "Kácení dřevin, ořez keřů a řez stromů v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2015"
Termín: 29. 05. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci jednotlivé dílčí části podlimitní
veřejné zakázky "Kácení dřevin, ořez keřů a řez stromů v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2015"
Termín: 05. 06. 2015

0760/18
75P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a Zásad) - Výměna oken v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
a základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 19.15 na stavební práce "Výměna oken Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení uchazeče:
- DiK STAVBY s.r.o., se sídlem Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ: 25914057, z důvodu
uvedeného v důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 19.15 na stavební práce "Výměna oken Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky
a o uzavření smlouvy o dílo:
- s vybraným uchazečem MEROPS, spol. s r.o., se sídlem Strojnická 374, 735 62 Český Těšín-Mosty, IČ:
25394282, za nabídkovou cenu:
Kč 1.184.706,31 bez DPH a s lhůtou realizace 28 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem FENBAU s.r.o., se sídlem Gajdošova 3112/59, 702 00 Moravská
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Ostrava, IČ: 25815458, za nabídkovou cenu:
Kč 1.399.128,00 bez DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken v objektu Gurťjevova
11, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 15. 05. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken
v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 22. 05. 2015
0761/18
76P

Zrušení veřejné zakázky
Zábřeh

- Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-

Rada městského obvodu
rozhodla
o vyloučení uchazečů
č.
č.
č.
č.

1.
2.
3.
4.

FENBAU s.r.o. , Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 25815458
SV UNIPS s.r.o., Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava, IČ 48391204
Ing. Miroslav Pytel - MIROP, Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 18110592
VAMOZ – servis, a.s., Obránců míru 523/30, 703 00 Ostrava -Vítkovice, IČ 25848461

z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla
zrušit zadávací řízení, neboť v soutěži nezůstala žádná nabídka
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zajistit všechny úkony spojené se zrušením zadávacího řízení VZ 13.15 Výměna svislé izolace bytového
domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh
Termín: 20. 05. 2014
0762/18
77P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B
části II. Zásad) - Provádění revizí hromosvodů v bytových domech a nebytových objektech v
majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 34.15 na služby "Provádění
revizí hromosvodů v bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených městskému
obvodu Ostrava - Jih" dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 34.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 30. 06. 2015
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0763/18
78P

Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, a Zásad) Inženýr.-invest. činnost a staveb.-techn. dozor investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce
plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, O.-Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 28.15 na služby "Inženýrsko-investorská činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci
stavby: "Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka" o vyloučení uchazeče:
- Ing. Tomáš Křikala, s místem podnikání Nová Ves 396, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 18492835,
z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 28.15 na služby "Inženýrsko-investorská činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci
stavby: "Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka" o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření příkazní smlouvy:
- s vybraným uchazečem Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Moravská Ostrava,
IČ: 28639707, za nabídkovou cenu:
Kč 71.840,00 bez DPH, tj. Kč 86.926,40 vč. DPH, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem ČECH - ENGINEERING, a.s., se sídlem Nádražní 545/166, 702 00
Ostrava-Přívoz, IČ: 25394983, za nabídkovou cenu:
Kč 86.400,00 bez DPH, tj. Kč 104.544,00 vč. DPH
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh příkazní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Inženýrsko-investorská činnost a
stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery,
Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 22. 05. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh příkazní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Inženýrskoinvestorská činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce plavecké
učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 29. 05. 2015

0764/18
79P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 48.15 "Výměna svislé
izolace
bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 48.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 30. 06. 2015
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0765/18
80P

Zrušení dílčí části 2. - ostatní, části A (výpočetní technika) - (dodávky, otevřené řízení dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Učebny fyziky a
chemie
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit dílčí část 2. - ostatní, část A - výpočetní technika nadlimitní veřejné zakázky VZ 6.15 na poskytnutí
dodávky "Učebny fyziky a chemie" dle § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky na
tuto část veřejné zakázky
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 6.15 vyplývající z usnesení
Termín: 15. 05. 2015

0766/18
81P

Zrušení dílčí části 2. - ostatní, části A (výpočetní technika) - (dodávky, otevřené řízení dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Přírodovědné učebny
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit dílčí část 2. - ostatní, část A - výpočetní technika nadlimitní veřejné zakázky VZ 5.15 na poskytnutí
dodávky "Přírodovědné učebny" dle § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky na tuto část
veřejné zakázky
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 5.15 vyplývající z usnesení
Termín: 15. 05. 2015

0767/18
82P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předp. a části III. Zásad) - Revitalizace fotbalového areálu Klegova
Rada městského obvodu
rozhodla
o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 43.15
„Revitalizace fotbalového areálu Klegova“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony nutné ke zveřejnění oznámení předběžných informací veřejné zakázky VZ
43.15
Termín: 15. 05. 2015

0768/18
83P

Regenerace domů Edisonova 11, Velflíkova 1, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/032/2014 ze dne 11.11.2014 na realizaci VZ 65.14
„Regenerace domů Edisonova 11, Velflíkova 1, Ostrava-Hrabůvka" se zhotovitelem Stavby COMPLET
Technologic s.r.o., se sídlem Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava, kterým se snižuje cena díla
4.578.620,- Kč bez DPH o částku 8.464,58 Kč bez DPH na částku 4.570.155,42 Kč bez DPH z důvodu
provedení dodatečných prací a méněprací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky.
Dále se uzavřením dodatku prodlužuje termín dokončení díla dle čl. II., odst. 1 smlouvy o dílo o 9
kalendářních dnů. Celková doba lhůty realizace bude 65 kalendářních dnů.
bere na vědomí
snížení částky DPH o 1.269,6 Kč na 685.523,4 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové povinnosti na
příjemce plnění.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
4/034/032/2014 na realizaci Regenerace domů Edisonova 11, Velflíkova 1, Ostrava-Hrabůvka.
Termín: 13. 05. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/032/2014 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 11. 05. 2015

0769/18
84

Uzavření smlouvy o dílo se společností BeePartner a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo mezi Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih jako
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objednatelem a společností BeePartner a.s., IČ: 03589277, se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61
Třinec, jako zhotovitelem dle předloženého návrhu.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo se společností BeePartner a.s. a předat jej k podpisu starostovi Městského
obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 20. 05. 2015
0770/18
85

Rozšíření optického připojení za účelem zřízení detašovaného pracoviště na ul. Provaznická
1244/62, Ostrava - Hrabůvka u dodavatele stávajících služeb OVANET a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o rozšíření optického připojení za účelem zřízení detašovaného pracoviště na ul. Provaznická 1244/62,
Ostrava - Hrabůvka u dodavatele stávajících služeb společnosti OVANET a.s., IČ: 29399491 dle předložené
cenové nabídky ze dne 29.4.2015 za cenu nejvýše přípustnou 120 650,-Kč bez DPH dle důvodové zprávy.
a souhlasí
se vstupem na část pozemku p.č. 278/15, ostatní plocha, zeleň a pozemek p.č.st. 1052, zastavěná plocha a
nádvoří jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č.p. 1244 vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava,
svěřených městskému obvodu, za účelem realizace připojení detašovaného pracoviště na ul. Provaznická
1244/62 k metropolitní síti

0771/18
OR

Doporučení ekonomické komise
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu pověřit kontrolní výbor úkolem prošetřit náležitosti realizace rekonstrukce
podchodů A. Poledníka, Mobelix a Venuše od projektové dokumentace až po samotné předání stavby v
souvislosti s žádostí o navýšení výdajů ORJ 8 ve výši 300 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace k
řešení průsaků a zatékání vody.

0772/18
OR

Ukládací část komisím rady městského obvodu
Rada městského obvodu
ukládá
všem komisím rady městského obvodu zvolit si místopředsedy, pokud tak již neučinily
ukládá
předsedům komisí, nebo jimi pověřeným členům zpracovat zprávu o činnosti dané komise k 30. 6. 2015,
včetně vyhodnocení účasti členů těchto komisí
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu, aby uložilo výborům zastupitelstva zvolit si místopředsedy a zpracovat
zprávu o činnosti výborů.
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
59

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul.
Výškovická x Lumírova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 793/284 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2 (3 m x 5
m), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, za účelem provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou

62

Návrh dohody o splátkách a o ukončení řízení ve věci Ing. J. S.
Rada městského obvodu
souhlasí
VARIANTA A
s uzavřením Dohody o splátkách a o ukončení řízení mezi Statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih a Ing. J. S., bytem 700 30 Ostrava. Na základě uvedené dohody uhradí Ing. J. S.
Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih částku 71.322,- Kč formou měsíčních splátek
ve výši 2.000,- Kč (35 splátek) a ve výši 1.322,- Kč (1 splátka), za to budou ze strany městského obvodu
Ostrava-Jih zastaveny veškeré probíhající řízení vedoucí k vymožení pohledávek vůči Ing. J. S., a to pod
podmínkou, že ze strany Ing. J. S. dojde k zastavení veškeré probíhající procesní aktivity u soudů České
republiky v řízeních, kde na druhé straně jako účastník vystupuje Statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih.
a
dále se zastavením veškerých řízení vedoucích k vymožení pohledávek vedených proti Ing. J. S., bytem
700 30 Ostrava.
doporučuje
VARIANTA A
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s uzavřením Dohody o splátkách a o ukončení řízení
mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a Ing. J. S., bytem 700 30 Ostrava. Na
základě uvedené dohody uhradí Ing. J. S. Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih
částku 71.322,- Kč formou měsíčních splátek ve výši 2.000,- Kč (35 splátek) a ve výši 1.322,- Kč (1
splátka), za to budou ze strany městského obvodu Ostrava-Jih zastaveny veškeré probíhající řízení vedoucí
k vymožení pohledávek vůči Ing. J. S., a to pod podmínkou, že ze strany Ing. J. S. dojde k zastavení
veškeré probíhající procesní aktivity u soudů České republiky v řízeních, kde na druhé straně jako účastník
vystupuje Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih.
a
dále se zastavením veškerých řízení vedoucích k vymožení pohledávek vedených proti Ing. J. S., bytem
700 30 Ostrava.
nesouhlasí
VARIANTA B
s uzavřením Dohody o splátkách a o ukončení řízení mezi Statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih a Ing. J. S., bytem 700 30 Ostrava. Na základě uvedené dohody uhradí Ing. J. S.
Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih částku 71.322,- Kč formou měsíčních splátek
ve výši 2.000,- Kč (35 splátek) a ve výši 1.322,- Kč (1 splátka), za to budou ze strany městského obvodu
Ostrava-Jih zastaveny veškeré probíhající řízení vedoucí k vymožení pohledávek vůči Ing. J. S., a to pod
podmínkou, že ze strany Ing. J. S. dojde k zastavení veškeré probíhající procesní aktivity u soudů České
republiky v řízeních, kde na druhé straně jako účastník vystupuje Statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih.
a
dále se zastavením veškerých řízení vedoucích k vymožení pohledávek vedených proti Ing. J. S., bytem
700 30 Ostrava.
nedoporučuje
VARIANTA B Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s uzavřením Dohody o splátkách a o
ukončení řízení mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a Ing. J. S. , bytem
700 30 Ostrava. Na základě uvedené dohody uhradí Ing. J. S. Statutárnímu městu Ostrava, městskému
obvodu Ostrava-Jih částku 71.322,- Kč formou měsíčních splátek ve výši 2.000,- Kč (35 splátek) a ve výši
1.322,- Kč (1 splátka), za to budou ze strany městského obvodu Ostrava-Jih zastaveny veškeré probíhající
řízení vedoucí k vymožení pohledávek vůči Ing. J. S., a to pod podmínkou, že ze strany Ing. J. S. dojde k
zastavení veškeré probíhající procesní aktivity u soudů České republiky v řízeních, kde na druhé straně jako
účastník vystupuje Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih.
a
dále se zastavením veškerých řízení vedoucích k vymožení pohledávek vedených proti Ing. J. S., bytem
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700 30 Ostrava.
64P

Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko - dodatek č. 2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/029/2014, na realizaci VZ 62.14 pro stavbu "Centrální
spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko" se zhotovitelem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. se sídlem Kosmova
17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz. k provedení dodatečných prací nad rámec SoD nezbytných k dokončení
této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet a cena díla na tuto
zakázku o částku 646 110,00 Kč s DPH, na částku 15 806 088,00 Kč s DPH.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/029/2014, "Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál
Korýtko".
Termín: 12. 05. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/029
/2014.
Termín: 14. 05. 2015

65P

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100 - dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/017/2015 se zhotovitelem Společnost Rekonstrukce
sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, tvořenou účastníkem COLAS CZ, a.s. se sídlem Ke Klíčovu 9,
190 00 Praha a účastníkem TUBEKO SPORT, spol. s r.o. se sídlem Rynholec 364, 271 01 Nové Strašecí, na
realizaci VZ 93.14 "Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100" k
provedení nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky. Dle
předložených dokladů, se upravuje položkový rozpočet a cena díla na tuto zakázku o částku 121 223,96 Kč
bez DPH na částku 5 182 707,81 Kč bez DPH.
bere na vědomí
Navýšení částky odvodu DPH o 25 457,03 Kč na 1 088 368,64 Kč u této zakázky z důvodu přenesené
daňové povinnosti napříjemce plnění.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/017/2015 "Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a
MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100".
Termín: 15. 05. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/017
/2015.
Termín: 19. 05. 2015
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