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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 13.09.2018
Číslo usnesení

Materiál

7391/RMOb-JIH/1418/182 OFR/RMOb/00
02/18
7392/RMOb-JIH/1418/182 OFR/RMOb/00
03/18
7393/RMOb-JIH/1418/182 OSC/RMOb/00
02/18
7394/RMOb-JIH/1418/182 OSC/RMOb/00
01/18

7395/RMOb-JIH/1418/182 OBH/RMOb/00
12/18
7396/RMOb-JIH/1418/182 OBH/RMOb/00
07/18

7397/RMOb-JIH/1418/182 OBH/RMOb/00
02/18
7398/RMOb-JIH/1418/182 OBH/RMOb/00
03/18
7399/RMOb-JIH/1418/182 OBH/RMOb/00
01/18
7400/RMOb-JIH/1418/182 OBH/RMOb/00
10/18
7401/RMOb-JIH/1418/182 OBH/RMOb/00
04/18
7402/RMOb-JIH/1418/182 OBH/RMOb/00
11/18
7403/RMOb-JIH/1418/182 OSR/RMOb/00
10/18
7404/RMOb-JIH/1418/182 OSR/RMOb/00
11/18
7405/RMOb-JIH/1418/182 OSR/RMOb/00
12/18
7406/RMOb-JIH/1418/182 OSR/RMOb/00
13/18

Název

Návrh rozpočtových opatření č. 30/2018 rozpočtu
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018
Návrh na změny rozpočtů příspěvkových
organizací na rok 2018
Úhrada kreditu frankovacího stroje
Stanovení sezdávacích dnů pro rok 2019 a
podmínek pro povolování uzavření manželství
mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném
místě
Vyčlenění bytové jednotky v objektu - stavba
občanského vybavení na ul. Mjr. Nováka 1455/34 v
Ostravě-Hrabůvce a změna účelu užívání
Uzavření smluv o nájmu sociálních bytů
vyčleněných na území MOb O.-Jih v rámci
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve
městě Ostrava“ a pronájem sociálních bytů
Žádost nájemců bytů o vzájemnou změnu předmětu
nájmu
Žádost o opakované projednání žádosti o uzavření
smlouvy o nájmu bytu
Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření
smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek
přechodu nájmu bytu ze zákona
Pronájem bytů výběrovým řízením
Uzavření smluv o ubytování, ukončení nájmů bytů
dohodou a podání výpovědi z nájmu bytu
Návrh na zmocnění uzavírání dokumentů týkajících
se smluv na dodávku energií
Předání hmotného movitého majetku k hospodaření
Revokace části usnesení č. 7097/175 ze dne
19.07.2018
Revokace části usnesení č. 7249/178 ze dne
9.08.2018
Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o
poskytnutí předfinancování formou návratné
finanční výpomoci Základní škole a mateřské škole
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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7407/RMOb-JIH/1418/182 OSR/RMOb/00 Souhlas se zapojením Mateřské školy
09/18
Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové
organizace, do projektu financovaného z rozpočtu
MŠMT
7408/RMOb-JIH/1418/182 OMJ/RMOb/00 Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Místní
11/18
7409/RMOb-JIH/1418/182 OMJ/RMOb/00 Záměr na pronájem části pozemku v k. ú.
02/18
Hrabůvka, ul. Mitušova
7410/RMOb-JIH/1418/182 OMJ/RMOb/00 Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Šamanova
14/18
7411/RMOb-JIH/1418/182 OMJ/RMOb/00 Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě
13/18
Pavlovova-Rudná, k. ú. Zábřeh nad Odrou
7412/RMOb-JIH/1418/182 OMJ/RMOb/00 Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k.
05/18
ú. Hrabůvka, ul. Místecká
7413/RMOb-JIH/1418/182 OMJ/RMOb/00 Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Krokova
10/18
7414/RMOb-JIH/1418/182 OMJ/RMOb/00 Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh
12/18
nad Odrou, lokalita ul. Utvenkova
7415/RMOb-JIH/1418/182 OMJ/RMOb/00 Souhlas s provedením stavebního záměru k. ú.
08/18
Zábřeh nad Odrou, ul. Prošinova
7416/RMOb-JIH/1418/182 OMJ/RMOb/00 Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú.
16/18
Hrabůvka, ul. Provaznická
7417/RMOb-JIH/1418/182 OMJ/RMOb/00 Postoupení práv a závazků ze smlouvy, zveřejnění
17/18
záměru na pronájem částí pozemků v k. ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská
7418/RMOb-JIH/1418/182 OMJ/RMOb/00 Změna nájemní smlouvy, část pozemku v k. ú.
18/18
Dubina u Ostravy, ul. B. Dvorského
7419/RMOb-JIH/1418/182 OVZ/RMOb/00 Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na
stavební práce) - „Parkoviště na ul. Výškovická
03/18
p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy” VZ
101.18
7420/RMOb-JIH/1418/182 OVZ/RMOb/00 Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky
04/18
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 95.18
Zpracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka“ a „Parkoviště na
p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka“
7421/RMOb-JIH/1418/182 OVZ/RMOb/00 Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná
13/18
zakázka na stavební práce) - VZ 84.18
„Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st.
3202, Ostrava-Zábřeh”
7422/RMOb-JIH/1418/182 OVZ/RMOb/00 Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého
12/18
rozsahu na stavební práce) - VZ 112.18 „Oprava
elektroinstalace společných a sklepních prostor
bytových domů na ul. V. Jiřikovského 27, 29, 31,
33, 35, 37, Ostrava-Dubina”

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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7423/RMOb-JIH/1418/182 OVZ/RMOb/00 Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky
10/18
(podlimitní veřejná zakázka 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”
7424/RMOb-JIH/1418/182 OVZ/RMOb/00 Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého
07/18
rozsahu na stavební práce) - VZ 111.18 „Oprava
elektroinstalace domácích telefonů a zvonků na ul.
Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les”
7425/RMOb-JIH/1418/182 OVZ/RMOb/00 Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na
stavební práce) - „Workoutové hřiště Maluchy” VZ
05/18
98.18
7426/RMOb-JIH/1418/182 OVZ/RMOb/00 Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná
zakázka na služby) - VZ 116.18 Zpracování
15/18
projektové dokumentace „Rekonstrukce pravého
vstupu do objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh”
7427/RMOb-JIH/1418/182 OSR/RMOb/00 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení
02/18
na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Dubina, V.Košaře 6,
příspěvkové organizace
7428/RMOb-JIH/1418/182 OSR/RMOb/00 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení
17/18
na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové
organizace
7429/RMOb-JIH/1418/182 OVZ/RMOb/00 Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní
17/18
VZ na stavební práce) - VZ 109.18 „Odstranění
betonových ploch, panelů, zídek a úprava
zpevněných ploch na pozemcích svěřených do
správy městského obvodu Ostrava-Jih”
7430/RMOb-JIH/1418/182 OVZ/RMOb/00 Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na
stavební práce) - VZ 103.18 „Vybudování
14/18
chodníku na ul. Gerasimovové v úseku ul.
Průkopnická - ul. Krasnoarmejců k.ú. Zábřeh nad
Odrou”
7431/RMOb-JIH/1418/182 OBH/RMOb/00 VZ 32.18 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
16/18
realizaci zakázky malého rozsahu ,,Izolace proti
zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v
bytovém domě Edisonova 793/84,
Ostrava-Hrabůvka - II. etapa”
7432/RMOb-JIH/1418/182 INV/RMOb/000 Dodatek č.1 k SoD VZ 44.18 - Dětské hřiště před
9/18
domem Pavlovova 25, Ostrava - Zábřeh
7433/RMOb-JIH/1418/182 INV/RMOb/001 Dodatek č.1 k SoD VZ 45.18 - Projekt z
0/18
participativního rozpočtu - Mraveniště u sídliště
7434/RMOb-JIH/1418/182 INV/RMOb/000 Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská,
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Ostrava - Hrabůvka - dodatek č. 1
Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského, ul.
Proskovická, Ostrava-Výškovice - dodatek č. 4
Dodatek k SoD č. 3 - Zateplení obvodového pláště
domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace
střechy bytových domů Fr. Formana 47-49,
Ostrava-Dubina
7437/RMOb-JIH/1418/182 OBH/RMOb/00 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 38.18
19/18
“Umytí fasád bytových domů Volgogradská a
Markova, Ostrava-Zábřeh”
7438/RMOb-JIH/1418/182 OBH/RMOb/00 Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o dílo na VZ
109.17 “Provádění oprav v bytových domech v
20/18
majetku statutárního města Ostravy svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih”
4/18
7435/RMOb-JIH/1418/182 INV/RMOb/000
6/18
7436/RMOb-JIH/1418/182 INV/RMOb/001
1/18

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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(zn. předkl.)
OFR/RMOb/0002/18
OFR
Návrh rozpočtových opatření č. 30/2018 rozpočtu městského obvodu
Ostrava-Jih na rok 2018
Usnesení číslo: 7391/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
1. rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 dle
důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se:
a)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 34 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400227000000
o 2 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171, UZ 12 o 14 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137, UZ 12 o 15 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169, UZ 12 o 3 tis. Kč
b)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 12 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5331, ORG 349 o 12 tis. Kč
c)
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 31 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu c) důvodové zprávy
předloženého materiálu o 31 tis. Kč
d)
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů, UZ 301 o 38 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5336, UZ 301, ORG 230 o 38 tis. Kč
e)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 500 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5222 o 500 tis. Kč
f)
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 10, § 4329, pol. 2322 o 11 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 10, § 4329, pol. 5137 o 11 tis. Kč
g)
- sníží běžné výdaje ORJ 12, § 6409, pol. 5909 o 5 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 12, § 6171, pol. 5361 o 5 tis. Kč
h)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400066000000 o 242 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400199000000
o 242 tis. Kč
i)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 100 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje, ORJ 8, § 3421, pol.6121, UZ 12, ORG 0400181000000
o 100 tis. Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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j)
- sníží běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5169 o 3 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 14, § 3900, pol. 5494 o 3 tis. Kč
2. změnu závazných ukazatelů dle bodu b) a c) důvodové zprávy předloženého
materiálu

(zn. předkl.)
OFR/RMOb/0003/18
Návrh na změny rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018

OFR

Usnesení číslo: 7392/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2018 pro příspěvkové organizace zřízené statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih:
a) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková
organizace, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 6 tis. Kč dle
bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu
b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku
17 tis. Kč dle bodu 2) důvodové zprávy předloženého materiálu
c) Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace,
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 8 tis. Kč dle bodu 3)
důvodové zprávy předloženého materiálu
d) Mateřská škola Ostrava-Dubina, F.Formana 13, příspěvková organizace, zvýšení
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 12 tis. Kč dle bodu 4) důvodové
zprávy předloženého materiálu

(zn. předkl.)
OSC/RMOb/0002/18
Úhrada kreditu frankovacího stroje

OSČ

Usnesení číslo: 7393/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4,
Praha 1, IČO: 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen
za poštovní služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek ve výši
300 000 Kč pro frankovací stroj PITNEY BOWES DM 300c, v. č. 7920442, umístěný
na podatelně Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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2) ukládá
odboru správních činností zajistit úhradu kreditu dle bodu 1) tohoto materiálu
z ORJ 13 ODPA 6171 POL 5161
Vyřizuje:

Mgr. Radek Drong,
vedoucí odboru správních činností

T: 15.10.2018

(zn. předkl.)
OSC/RMOb/0001/18
OSČ
Stanovení sezdávacích dnů pro rok 2019 a podmínek pro povolování
uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném
místě
Usnesení číslo: 7394/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) stanoví
dobu pro uzavírání manželství na rok 2019 dle Přílohy č. 1 tohoto materiálu a
podmínky pro povolování uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném
vhodném místě dle Přílohy č. 2 tohoto materiálu

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0012/18
OBH
Vyčlenění bytové jednotky v objektu - stavba občanského vybavení na
ul. Mjr. Nováka 1455/34 v Ostravě-Hrabůvce a změna účelu užívání
Usnesení číslo: 7395/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o vyčlenění bytové jednotky v I. nadz. podlaží budovy č.p. 1455, stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku p.č.st. 1303, zastavěná plocha a nádvoří
v katastrálním území Hrabůvka, adresní místo Mjr. Nováka 1455/34, obec Ostrava,
z obecního domovního a bytového fondu a o změně jejího účelu užívání na nebytový
rostor, dle důvodové zprávy
2) ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství požádat o změnu účelu užívání
na nebytový prostor
Vyřizuje:

Ing. Blanka Jaloviecová,
T: 30.06.2019
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0007/18
OBH
Uzavření smluv o nájmu sociálních bytů vyčleněných na území MOb
O.-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve
městě Ostrava“ a pronájem sociálních bytů
Usnesení číslo: 7396/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
a) uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu na dobu určitou s účinností
od 01.10.2018 do 31.03.2019, 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
• Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 90 – XXXXXX XXXXXXX XXXX,
Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh
• Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 15 – XXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh
• Pavlovova 1628/71, 1+1, standard, č. b. 24 – XXXXXX XXXXX XXXX
XXXXXXXXXX, Pavlovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh
• Čujkovova 1718/29, 0+2, standard, č. b. 43 – XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh
• Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 7 – XXXXX XXXXXXXX XXXX,
Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh
• Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 94 – XXXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh
b) uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu na dobu určitou s účinností
od 01.10.2018 do 31.12.2018, nejdříve však s účinností ode dne uzavření
notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti co do povinnosti
nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle důvodové zprávy
• Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 11 – XXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh
c) pronájmu sociálního bytu na dobu určitou, s účinností od 01.10.2018
do 31.03.2019, 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
• Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 39 – XXXXXXXX
XXXXXXX XXXX, Vaňkova XXXXXXX, Ostrava-Bělský Les
• Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 24 – XXXXXXX
XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, Jaroslava Misky XXXX, Ostrava-Dubina
• Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 52 – XXXXXXXX
XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh
v případě odstoupení schváleného žadatele o pronájem sociálního bytu o dalším
žadateli v pořadí dle důvodové zprávy
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0002/18
Žádost nájemců bytů o vzájemnou změnu předmětu nájmu

Usnesení

OBH

Usnesení číslo: 7397/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
a) ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 30.09.2018, dle důvodové zprávy
• XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX,
Ostrava-Zábřeh, č. b. 3
• XXXXXXXXX XXXXX XXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. 73
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 01.10.2018,
dle důvodové zprávy
• Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, 5. NP, standard, č. b. 73 –
XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXX,
Ostrava-Zábřeh
• Čujkovova 1712/15, Ostrava-Zábřeh, 1+2, 3. NP, standard, č. b. 3 XXXXXXXXX XXXXX XXXX, Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0003/18
OBH
Žádost o opakované projednání žádosti o uzavření smlouvy o nájmu
bytu
Usnesení číslo: 7398/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) trvá
na svém předchozím usnesení č. 7246/178 ze dne 09.08.2018, kterým rozhodla
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 XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, Čujkovova XXXXXXXX,
Ostrava-Zábřeh a trvá na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0001/18
OBH
Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu
bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu ze zákona
Usnesení číslo: 7399/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
a) ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ke dni
30.09.2018, dle důvodové zprávy
Volgogradská 2393/117, 1+2, standard, č. b. 3
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, Volgogradská XXXXXXXXX,
Ostrava-Zábřeh
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.10.2018 na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
Volgogradská 2393/117, 1+2, standard, č. b. 3
XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, Volgogradská XXXXXXXX,
Ostrava-Zábřeh

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0010/18
Pronájem bytů výběrovým řízením

OBH

Usnesení číslo: 7400/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode
dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
• Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 13 – XXXX XXXXXX
XXXX XXXXXXXXXX, Jugoslávská XXXXXXXX, Ostrava-Zábřeh
• Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 69 – XXXXX XXXXX
XXXX XXXXXXXXXX, Rodimcevova XXXXXXXXX, Ostrava-Zábřeh
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením
za smluvní nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

(zn. předkl.)
OBH
OBH/RMOb/0004/18
Uzavření smluv o ubytování, ukončení nájmů bytů dohodou a podání
výpovědi z nájmu bytu
Usnesení číslo: 7401/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
a) uzavření smluv o ubytování na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy
o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové
zprávy
• místnost č. 9 – XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, Horní XXXXX,
Ostrava-Hrabůvka
• místnost č. 15 - XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, Srbská
XXXXXX, Ostrava-Výškovice
• místnost č. 16 - XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, Pavlovova
XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh
• místnost č. 21 - XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, Horní XXXXX,
Ostrava-Hrabůvka
b) ukončení nájmů (společných nájmů) bytů dohodou smluvních stran podle ust. §
1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
• XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, Plzeňská XXXXXX,
Ostrava-Zábřeh a XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX (trvale bytem
Masarykova XXX, Bohumín-Nový Bohumín), Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh,
č. b. 12
• XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXXX, Karpatská XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. 29
• XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, Volgogradská XXXXXXX,
Ostrava-Zábřeh, č. b. 5
• XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, Dr. Šavrdy
XXXXXX, Ostrava-Bělský Les a XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX
(trvale bytem J. Suka XXXX, Frýdek-Místek), Dr. Šavrdy 3020/7,
Ostrava-Bělský Les, č. b. 14
s tím, že nájemci jsou povinni byt vyklidit a odevzdat pronajímateli nejpozději v den,
kdy nájem končí, a to se vším vybavením a zařízením a ve stavu odpovídajícím
sjednanému způsobu užívání a stavu, v jakém jej od pronajímatele převzali,
přihlédnuto bude jen k obvyklému opotřebení. Nájemci odstraní v bytě změny, které
provedli se souhlasem pronajímatele, pokud si strany ujednaly, že uvedou byt
do původního stavu, odstraní také všechny změny, které v bytě provedli bez souhlasu
pronajímatele, pokud pronajímatel nájemcům nesdělil, že odstranění takových změn
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

nežádá. Byt bude řádně odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a nic dalšího mu
nebude bránit v přístupu do bytu.
c) podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2 občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
• XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX (trvale bytem V. Košaře
XXXXX, Ostrava-Dubina), Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina, č. b. 18

(zn. předkl.)
OBH
OBH/RMOb/0011/18
Návrh na zmocnění uzavírání dokumentů týkajících se smluv na
dodávku energií
Usnesení číslo: 7402/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) zmocňuje
a) starostu městského obvodu
k uzavírání smluv o dodávkách energií a ostatních médií, ujednání o ceně a
platebních kalendářů a veškerých dokumentů týkajících se změn odběrných míst v
rámci hospodaření s domy, byty a prostory sloužící k podnikání
b) vedoucí úředníky odboru bytového a ostatního hospodářství k podávání a
podepisování přihlášek a odhlášek k odběru energií
• vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
• vedoucí oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor
• vedoucí oddělení technického
(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0010/18
Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

OSR

Usnesení číslo: 7403/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o předání hmotného movitého majetku k hospodaření
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizaci, v celkové hodnotě 1 533 658 Kč
- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, v celkové
hodnotě 729 505 Kč
- Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové, Klegova 29, příspěvkové
organizaci, v celkové hodnotě 498 946,83 Kč
dle důvodové zprávy

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0011/18
Revokace části usnesení č. 7097/175 ze dne 19.07.2018

Usnesení

OSR

Usnesení číslo: 7404/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) revokuje
část usnesení č. 7097/175 ze dne 19.07.2018 ve znění rozhodla požádat Radu města
Ostravy o schválení 50% předfinancování projektu v rámci výzvy IROP v celkové
částce 3,3 mil. Kč
2) rozhodla
požádat Radu města Ostravy o schválení 50% předfinancování projektu z výše
poskytnuté dotace v rámci 66. výzvy IROP v předpokládané částce 3 015 tis. Kč

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0012/18
Revokace části usnesení č. 7249/178 ze dne 9.08.2018

OSR

Usnesení číslo: 7405/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) revokuje
část usnesení č. 7249/178 ze dne 19.07.2018 ve znění rozhodla požádat Radu města
Ostravy o schválení 50% předfinancování projektu v rámci 66. výzvy IROP v celkové
částce 4,9 mil. Kč
2) rozhodla
požádat Radu města Ostravy o schválení 50% předfinancování projektu z výše
poskytnuté dotace v rámci 66. výzvy IROP v předpokládané částce 4 410 tis. Kč

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0013/18
OSR
Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí
předfinancování formou návratné finanční výpomoci Základní škole a
mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29,
příspěvkové organizace
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

Usnesení číslo: 7406/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
se zapojením Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, do projektu „Digitální
Lukáška“ v rámci 66. výzvy IROP
2) souhlasí
s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele formou návratné finanční
výpomoci v roce 2019 v předpokládané částce cca 3 mil. Kč
3) rozhodla
požádat Radu města Ostravy o schválení 50% předfinancování projektu z výše
poskytnuté dotace v rámci 66. výzvy IROP v předpokládané částce 1 350 tis. Kč

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0009/18
OSR
Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A,
příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT
Usnesení číslo: 7407/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Mateřské školy Ostrava-Dubina,
A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace, do projektu v rámci dotačního programu
MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II“

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0011/18
Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Místní

OMJ

Usnesení číslo: 7408/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 555/153 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 4,5 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Místní, svěřený
městskému obvodu Ostrava–Jih, za účelem umístění a užívání vjezdu, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0002/18
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova

Usnesení

OMJ

Usnesení číslo: 7409/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 354/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m2
(2 m x 2 m) v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem výstavby osobního výtahu k bytovému domu č.p. 1060, který je součástí
pozemku p.č.st. 1384 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0014/18
Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šamanova

OMJ

Usnesení číslo: 7410/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
pronajmout část pozemku p. p. č. 455/80 – zahrada o výměře 163 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ulice Šamanova, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
užívání jako oplocené zahrady doc. RNDr. XXXXXXX XXXXXXXXX, Ph. D., bytem
XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m², tj. 1 793 Kč/rok a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0013/18
OMJ
Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě Pavlovova-Rudná, k. ú.
Zábřeh nad Odrou
Usnesení číslo: 7411/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

1) rozhodla
o záměru na pronájem částí 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, tj. o celkové
výměře 120 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem užívání zahrádky č. 4 na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0005/18
OMJ
Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Hrabůvka, ul.
Místecká
Usnesení číslo: 7412/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s provedením stavebního záměru pod názvem „Rekonstrukce podchodu pod
ul. Místeckou, Ostrava-Jih“ spočívajícím v umístění stavebních objektů:
SO01.1 - Přístřešek autobusové zastávky – směr Frýdek-Místek, vstup do podchodu
SO01.2 - Vstup do podchodu
SO01.3 - Přístřešek tramvajové zastávky – směr Ostrava-Dubina
SO01.4 - Přístřešek autobusové zastávky – směr Ostrava-centrum
SO01.5 - Přístřešek tramvajové zastávky – směr Ostrava-centrum
SO02 - Podchod (není předmětem řízení o umístění stavby)
SO03.1 - Zpevněné plochy autobusové zastávky - směr Frýdek-Místek a tramvajové
zastávky - směr Ostrava-centrum
SO03.3 - Zpevněné plochy tramvajové zastávky – směr Ostrava-Dubina
SO03.4 - Zpevněné plochy autobusové zastávky – směr Ostrava-centrum
SO04 - Úrovňový přechod přes tramvajový pás
IO01 - Dešťová kanalizace
IO02 - Veřejné osvětlení
IO03 - Venkovní elektroinstalace
na částech pozemků p.č.st. 17/2 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, p.č.st. 72/1
zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, p.p.č. 129/2 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č.
135/1 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 154/4 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 808
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, ul. Místecká, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto
materiálu, souhlas pro účely územního řízení pro stavebníka statutární město Ostrava,
IČ: 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, je platný
do 30.09.2020

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0010/18

OMJ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Krokova
Usnesení číslo: 7413/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 458/10 zahrada o výměře 90 m², v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita ul. Krokova, za účelem užívání pozemku jako zahrádky č. 13 panu
XXXXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX, Ostrava-Zábřeh, za cenu 11
Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 990 Kč ročně na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu
(zn. předkl.)
OMJ
OMJ/RMOb/0012/18
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul.
Utvenkova
Usnesení číslo: 7414/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 12
m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Utvenkova, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku pod
stavbou parkovacího stání č. 10 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0008/18
OMJ
Souhlas s provedením stavebního záměru k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Prošinova
Usnesení číslo: 7415/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba bytového domu
Prošinova 1595/3, Zábřeh, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v osazení a ukotvení osmi
kusů
předsazených
prefabrikovaných
železobetonových
lodžií
o výměře
3,74 x 1,50 m, které budou situovány ve dvou sloupcích po čtyřech kusech
na stávající fasádu bytového domu č.p. 1595, který stojí na pozemku p.č.st. 1950,
umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/10, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který
je přílohou č. 3 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků
Prošinova 1595/3, IČ: 28581504, se sídlem Prošinova 1595/3, Zábřeh, 700 30
Ostrava, je platný do 30.09.2020

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0016/18
OMJ
Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. Hrabůvka, ul.
Provaznická
Usnesení číslo: 7416/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s provedením stavebního záměru „Stavební úpravy a přístavba bytového domu
Provaznická 844/51, 845/53 a 846/55, Hrabůvka, 700 30 Ostrava“ spočívajícím
v osazení a ukotvení 24 kusů předsazených prefabrikovaných železobetonových lodžií
o výměře 3,74 x 1,50 m, které budou situovány v šesti sloupcích po čtyřech kusech na
stávající fasádu bytových domů č.p. 844/51, 845/53 a 846/55, které jsou součástí
pozemků p.č.st. 1526, 1527 a 1528, umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 304/3,
ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Hrabůvka, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih,
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2, tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka
Bytové družstvo Provaznická, blok 5, IČ: 27773116, se sídlem Provaznická 845/53,
Hrabůvka, 700 30 Ostrava, je platný do 30.09.2020

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0017/18
OMJ
Postoupení práv a závazků ze smlouvy, zveřejnění záměru na pronájem
částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská
Usnesení číslo: 7417/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) nesouhlasí
s postoupením práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o postoupení smlouvy
uzavřené dne 04.09.2018 mezi družstvem BUDOUCNOST, spotřební družstvo
v Ostravě, IČ: 00032352, se sídlem Petra Křičky 2863/17a, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava a Tomášem Crlou, IČ: 12473057, Gen. Janka 1154/2, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory, která je přílohou č. 2 tohoto materiálu
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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2) rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků parc.č. 740/51 ostatní plocha, zeleň
o výměře 45 m2 a parc.č. 740/71 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3 m², tj.
o celkové výměře 48 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemků pod
stavbou 3 parkovacích stání, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

(zn. předkl.)
OMJ
OMJ/RMOb/0018/18
Změna nájemní smlouvy, část pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B.
Dvorského
Usnesení číslo: 7418/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
uzavřít s FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek, IČO: 70312966, se sídlem
Krasnoarmejců 2283/26a, Zábřeh, 700 30 Ostrava Dodatek č. 6 k Nájemní smlouvě
č. 2/a/014/754/03 ze dne 09.07.2003, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu,
spočívající ve zúžení předmětu nájmu o část pozemku parc.č. 291 ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha o výměře 4072 m² v k. ú. Dubina u Ostravy,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih
a ve snížení nájemného na 500 Kč/rok

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0003/18
OVZ
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) „Parkoviště na ul. Výškovická p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy”
VZ 101.18
Usnesení číslo: 7419/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce VZ 101.18 „Parkoviště na
ul. Výškovická p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy“, o vyloučení účastníků a to:
- Mattone group s.r.o., U Sýpky 512/33, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 06759271
(nabídka č. 1),
- Stavitelství Sedláček s.r.o., Krátká 402, 739 25 Sviadnov, IČO: 06669549 (nabídka
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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č. 3)
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
2) rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky
u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 101.18 „Parkoviště
na ul. Výškovická p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy“ a o uzavření smlouvy
o dílo s vybraným dodavatelem:
- SEMITA - DS s.r.o., se sídlem č.p. 171, 742 73 Veřovice, IČO: 03829707,
za nabídkovou cenu 1 261 049,33 Kč bez DPH a lhůtou realizace 70 kalendářních dnů
od zahájení díla

3) ukládá
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 101.18 „Parkoviště
na ul. Výškovická p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy“
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 24.09.2018

4) ukládá
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 101.18
„Parkoviště na ul. Výškovická p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy“
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 30.11.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0004/18
OVZ
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka
na služby) - VZ 95.18 Zpracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka“ a „Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú.
Hrabůvka“
Usnesení číslo: 7420/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 95.18 Zpracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka“ a „Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka“ a
o uzavření smluv o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem
Ing. Romanem Fildánem, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová - Lutyně, IČO:
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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75379007, za nabídkovou cenu 700 000 Kč bez DPH, tj. 847 000 Kč vč. DPH, s lhůtou
realizace 120 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon
autorského dozoru 2 400 Kč bez DPH/hod. u části 1 („Rekonstrukce ulice Mjr.
Nováka”) a za nabídkovou cenu 200 000 Kč bez DPH, tj. 242 000 Kč vč. DPH,
s lhůtou realizace 80 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu
za výkon autorského dozoru 2 400 Kč bez DPH/hod. u části 2 („Parkoviště
na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka”)
2) ukládá
připravit návrhy smluv o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 95.18 Zpracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka“ a „Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka“
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 21.09.2018

3) ukládá
předat návrhy smluv o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky
na služby VZ 95.18 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Mjr.
Nováka“ a „Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka“
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 30.11.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0013/18
OVZ
Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební
práce) - VZ 84.18 „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202,
Ostrava-Zábřeh”
Usnesení číslo: 7421/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 84.18
„Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh” v souladu
s ust. § 127 odst. 2 písm. d) a písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v přiložené
důvodové zprávě
2) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením
zadávacího řízení k této podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 84.18
„Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh”
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,

T: 31.10.2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.

Strana 22/37

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

vedoucí oddělení veřejných zakázek

(zn. předkl.)
OVZ
OVZ/RMOb/0012/18
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební
práce) - VZ 112.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních
prostor bytových domů na ul. V. Jiřikovského 27, 29, 31, 33, 35, 37,
Ostrava-Dubina”
Usnesení číslo: 7422/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce VZ 112.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor bytových
domů na ul. V. Jiřikovského 27, 29, 31, 33, 35, 37, Ostrava-Dubina” 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 materiálu
2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
- členové
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
- náhradníci členů:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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hodnotící komisi
- členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
- náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční

3) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 112.18
a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této
veřejné zakázky
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 30.11.2018

(zn. předkl.)
OVZ
OVZ/RMOb/0010/18
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka
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”
Usnesení číslo: 7423/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní
veřejné zakázky 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” a o uzavření rámcových smluv u této podlimitní
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem EV - servis s. r. o., Klimkovická 58/30, 708
00 Ostrava - Poruba, IČO: 60318457, za paušální cenu 2,50 Kč bez DPH za jednotku
a kalendářní měsíc, za hodinovou zúčtovací sazbu 350 Kč bez DPH za práci při
výjezdu a při max. době dojezdu k zásahu na místo havárie 110 minut u obou
rámcových smluv, s dobou trvání rámcových smluv od 01.01.2019 do vyčerpání
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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finančního limitu max. do 1,5 mil. Kč bez DPH u bytových domů a max. do 500 tis. Kč
bez DPH u nebytových objektů, nebo do uplynutí doby platnosti smlouvy, tj.
do 31.12.2020, podle toho, která skutečnost nastane dříve
2) ukládá
připravit návrhy rámcových smluv s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní
veřejné zakázky 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”
Vyřizuje:

Ing. Blanka Jaloviecová,
T: 24.09.2018
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

3) ukládá
předat návrhy rámcové smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky 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”
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 14.12.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0007/18
OVZ
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební
práce) - VZ 111.18 „Oprava elektroinstalace domácích telefonů a zvonků
na ul. Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les”
Usnesení číslo: 7424/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce VZ 111.18 „Oprava elektroinstalace domácích telefonů a zvonků
na ul. Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les” 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 materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
- členové
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
hodnotící komisi
- členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního

- náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 111.18
a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této
veřejné zakázky
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 30.11.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0005/18
OVZ
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) „Workoutové hřiště Maluchy” VZ 98.18
Usnesení číslo: 7425/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce VZ 98.18 „Workoutové hřiště
Maluchy” o vyloučení účastníka a to:
- WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., Ludvíkova 1351/16, Radvanice, 716 00 Ostrava,
IČO: 03885224 (nabídka č. 3)
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
2) 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 98.18 „Workoutové hřiště
Maluchy” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 29037221,
za nabídkovou cenu 427 280 Kč bez DPH a lhůtou realizace 20 kalendářních dnů
od zahájení díla

3) ukládá
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 98.18 „Workoutové hřiště
Maluchy”
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 27.09.2018

4) ukládá
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 98.18
„Workoutové hřiště Maluchy”
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 30.11.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0015/18
OVZ
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ
116.18 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce pravého
vstupu do objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh”
Usnesení číslo: 7426/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 116.18 Zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce pravého vstupu do objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh”
v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších
změn

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
- členové:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- náhradníci členů:
1. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
- členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
4. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
4. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Bc. Jakub Káňa, odbor právní
3) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ
116.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
u této nadlimitní veřejné zakázky
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 21.12.2018

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0002/18
OSR
Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina,
V.Košaře 6, příspěvkové organizace
Usnesení číslo: 7427/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) jmenuje
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvkové organizace v tomto
složení :
1. předseda
Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2. členové komise
Ing. Gabriela Tóthová, DiS., zástupce zřizovatele
Ing. Hana Maĺarová, zástupce ČŠI
PhDr. Libuše Josieková, zástupce KÚ
Mgr. Pavla Matyóvá, zástupce pedagogických pracovníků školy
Mgr. Jana Misiarzová, zástupce školské rady
Mgr. Miroslava Folková, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti
školství
3. tajemník komise
Zuzana Böhmová, zaměstnanec zařazený do odboru strategického rozvoje, vztahů
s veřejností, školství a kultury

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0017/18
OSR
Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkové organizace
Usnesení číslo: 7428/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) jmenuje
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní
školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace v tomto složení:
1. předseda
Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2. členové komise
Ing. Gabriela Tóthová, DiS., zástupce zřizovatele
Ing. Hana Maĺarová, zástupce ČŠI
PhDr. Libuše Josieková, zástupce KÚ
Mgr. Milena Rybiařová, zástupce pedagogických pracovníků školy
Mgr. Renata Fryčková, zástupce školské rady
Mgr. Miroslava Folková, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti
školství
3. tajemník komise
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.

Strana 29/37

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

Zuzana Böhmová, zaměstnanec zařazený do odboru strategického rozvoje, vztahů
s veřejností, školství a kultury

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0017/18
OVZ
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce)
- VZ 109.18 „Odstranění betonových ploch, panelů, zídek a úprava
zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy městského
obvodu Ostrava-Jih”
Usnesení číslo: 7429/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ
109.18 „Odstranění betonových ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch na
pozemcích svěřených do správy 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
materiálu
2) jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
4. náhradníci členů:
5. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
6. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
7. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
b) hodnotící komisi ve složení
členové:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
5. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaná
osoba
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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4. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Mgr. Bc. Petr Sláma, odbor právní
3) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
VZ 109.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 31.12.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0014/18
OVZ
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) VZ 103.18 „Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové v úseku ul.
Průkopnická - ul. Krasnoarmejců k.ú. Zábřeh nad Odrou”
Usnesení číslo: 7430/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle
přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější
nabídky dodavatele u veřejné zakázky na stavební práce VZ 103.18 „Vybudování
chodníku na ul. Gerasimovové v úseku ul. Průkopnická - ul. Krasnoarmejců k.ú.
Zábřeh nad Odrou” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem MVEX
stavby s.r.o., Selská 50, 739 25 Sviadnov, IČO: 03997286, za nabídkovou cenu 677
392,81 Kč bez DPH, tj. 819 645,30 Kč vč. DPH, a s lhůtou realizace 53 kalendářních
dnů od zahájení díla
2) ukládá
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné
zakázky na stavební práce VZ 103.18 „Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové
v úseku ul. Průkopnická - ul. Krasnoarmejců k.ú. Zábřeh nad Odrou”
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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T: 24.09.2018

3) ukládá
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 103.18
„Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové v úseku ul. Průkopnická ul. Krasnoarmejců k.ú. Zábřeh nad Odrou”
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 30.11.2018

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0016/18
OBH
VZ 32.18 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky malého
rozsahu ,,Izolace proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v
bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka - II. etapa”
Usnesení číslo: 7431/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag. č. S/0451/2018/OBH ze dne
30.04.2018 na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Izolace proti zemní vlhkosti včetně
opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka II.etapa” se zhotovitelem MATOSA PROFISTAV s.r.o., IČO: 05510775 se sídlem
Palackého 689/2, Havířov, kterým se mění cena díla z důvodu realizace dodatečných
prací souvisejících s dokončením díla v rozsahu dle Změnového listu č.1 na cenu
nejvýše přípustnou 859 065,66 Kč bez DPH dle důvovové zprávy
2) ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Blanka Jaloviecová,

T: 30.09.2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

(zn. předkl.)
INV
INV/RMOb/0009/18
Dodatek č.1 k SoD VZ 44.18 - Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,
Ostrava - Zábřeh
Usnesení číslo: 7432/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č.1 SoD na akci VZ 44.18 - Dětské hřiště před domem
Pavlovova 25, Ostrava - Zábřeh se zhotovitelem VARREA, s.r.o., IČO: 069 89 985
2) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č.1 k SoD
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 24.09.2018

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0010/18
INV
Dodatek č.1 k SoD VZ 45.18 - Projekt z participativního rozpočtu Mraveniště u sídliště
Usnesení číslo: 7433/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č.1 SoD na akci VZ 45.18 - Projekt z participativního rozpočtu Mraveniště u sídliště se zhotovitelem VARREA, s.r.o., IČO: 069 89 985
2) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č.1 k SoD
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0004/18

T: 24.09.2018

INV

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava Hrabůvka - dodatek č. 1
Usnesení číslo: 7434/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0746/2018/INV ze dne
24.07.2018 na veřejnou zakázku “Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská,
Ostrava - Hrabůvka” se zhotovitelem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9.
Dodatkem č. 1 se snižuje konečná cena na tuto zakázku o částku -324 189,28 Kč bez
DPH na 8 836 415,05 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku
z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných
k dokončení této zakázky.
Z důvodu zvýšené pracnosti při odstraňování betonové vrstvy v celé ploše a řezání
této vrstvy pro napojení na okolní plochy se prodlužuje termín realizace díla o 14
kalendářních dnů na 106 kalendářních dnů.
2) ukládá
odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 28.09.2018

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0006/18
INV
Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského, ul. Proskovická,
Ostrava-Výškovice - dodatek č. 4
Usnesení číslo: 7435/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 4 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. 4 se zvyšuje
konečná cena na tuto zakázku o částku 41 307,18 Kč bez DPH na 5 659 037,86 Kč
bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace
nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky a
nerealizací některých prací
2) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkoly související s uzavřením dodatku č. 4 k SoD
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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agendové číslo S/1119/2017/INV
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 28.09.2018

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0011/18
INV
Dodatek k SoD č. 3 - Zateplení obvodového pláště domu, střechy,
stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr.
Formana 47-49, Ostrava-Dubina
Usnesení číslo: 7436/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 3 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 zvyšuje konečná cena díla 10 403 083,74 Kč bez DPH na tuto
zakázku o částku 156 228,46 Kč bez DPH na částku 10 559 312,20 Kč bez DPH

2) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 3 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”
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 24.09.2018

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0019/18
OBH
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 38.18 “Umytí fasád bytových
domů Volgogradská a Markova, Ostrava-Zábřeh”
Usnesení číslo: 7437/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0590/2018/OBH ze dne
4.6.2018 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu “Umytí fasád bytových domů
Volgogradská a Markova, Ostrava-Zábřeh” se zhotovitele. SDS Komplexní Stavby
s.r.o., se sídlem J. Herolda 1562/6, 700 30 Ostrava-Bělský Les, IČO: 28637232,
kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 182 121,00 Kč bez DPH
na celkovou částku 2 931 785,00 Kč bez DPH, a to z důvodu realizace dodatečných
prací.
2) ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Blanka Jaloviecová,
T: 21.09.2018
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0020/18
OBH
Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o dílo na VZ 109.17 “Provádění oprav v
bytových domech v majetku statutárního města Ostravy svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih”
Usnesení číslo: 7438/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo agendové číslo S/0015/2018/OBH
ze dne 8.1.2018 na provádění oprav v bytových domech v majetku statutárního města
Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, dílčí část 1 - instalatérské a
topenářské práce, se zhotovitelem TOKKRA Servis s.r.o., IČO: 29461022, se sídlem
Václava Jiřikovského 150/5, 700 30 Ostrava-Dubina, kterým se navyšuje původní
finanční limit veřejné zakázky na částku 3 447 000,00 Kč bez DPH, dle důvodové
zprávy

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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2) ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Blanka Jaloviecová,
T: 21.09.2018
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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