Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

Usnesení
183. schůze rady městského obvodu
konané dne 27.09.2018

čís.

7444/RMOb-JIH/1418/183
7510/RMOb-JIH/1418/183

______________________________
Bc. Martin Bednář

______________________________
RNDr. František Staněk, Ph.D.

starosta

místostarosta

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 1/47

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 27.09.2018
Číslo usnesení

Materiál

Název

7444/RMOb-JIH/1418/18 OFR/RMOb/0 Návrh rozpočtových opatření č. 31/2018
3
004/18
rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na
rok 2018
7445/RMOb-JIH/1418/18 OFR/RMOb/0 Metodika pro přípravu návrhu rozpočtu
3
005/18
statutárního města Ostravy pro rok 2019
7446/RMOb-JIH/1418/18 OPVO/RMOb/ Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského
3
0002/18
obvodu Ostrava-Jih za období leden-srpen
2018
7447/RMOb-JIH/1418/18 OPVO/RMOb/ Návrh na poskytnutí peněžitého plnění
3
0001/18
občanům
7448/RMOb-JIH/1418/18 OPR/RMOb/0 Žádost o prominutí poplatku z prodlení J. L.
3
001/18
7449/RMOb-JIH/1418/18 OPR/RMOb/0 Žádost o splátkový kalendář - L. Š.
3
002/18
7450/RMOb-JIH/1418/18 OPR/RMOb/0 Žádost o vydání opatření obecné povahy
3
003/18
7451/RMOb-JIH/1418/18 SOC/RMOb/0 Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
3
001/18
7452/RMOb-JIH/1418/18 OHS/RMOb/0 Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
3
002/18
7453/RMOb-JIH/1418/18 OHS/RMOb/0 Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
3
001/18
ředitelům
příspěvkových
7454/RMOb-JIH/1418/18 OSR/RMOb/0 Návrh
odměn
organizací zřízených statutárním městem
3
021/18
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
7455/RMOb-JIH/1418/18 OSR/RMOb/0 Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok
3
019/18
2018 Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace
7456/RMOb-JIH/1418/18 OSR/RMOb/0 Souhlas se zapojením do projektu Základní
3
018/18
škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45,
příspěvkové organizaci
7457/RMOb-JIH/1418/18 OSR/RMOb/0 Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového
3
014/18
řízení Základní škole a mateřské škole
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace
7458/RMOb-JIH/1418/18 OSR/RMOb/0 Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky
3
020/18
Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2,
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
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7459/RMOb-JIH/1418/18 OBH/RMOb/0 Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu
3
005/18
(společném nájmu) bytu po předchozím zániku
práva k nájmu bytu
7460/RMOb-JIH/1418/18 OBH/RMOb/0 Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy
3
006/18
na pronájem prostoru sloužícího podnikání na
ul. Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh
7461/RMOb-JIH/1418/18 OBH/RMOb/0 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na
3
013/18
pronájem prostoru v objektu na ulici Tlapákova
1639/17a, O.-Hrabůvka
7462/RMOb-JIH/1418/18 OBH/RMOb/0 Pronájem náhradního bytu a ukončení nájmů
bytů dohodou
3
015/18
7463/RMOb-JIH/1418/18 OBH/RMOb/0 Započtení
vynaložených
nákladů
za
3
018/18
provedené stavební práce nájemcům prostor
sloužících podnikání v objektu Horní 1492/55,
Ostrava-Hrabůvka
7464/RMOb-JIH/1418/18 OBH/RMOb/0 Započtení vynaložených nákladů za opravu
podlah nájemci prostor sloužících uřívání v
3
021/18
objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka
7465/RMOb-JIH/1418/18 OBH/RMOb/0 Udělení vyjímky z Organizačního řádu Úřadu
3
022/18
městského obvodu Ostrava-Jih
7466/RMOb-JIH/1418/18 OBH/RMOb/0 Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy
3
023/18
na pronájem prostor na ul. Lužická 4,
O.-Výškovice
7467/RMOb-JIH/1418/18 OBH/RMOb/0 Poskytnutí slevy na nájemném za pronájem
3
024/18
prostoru sloužícího podnikání na ul. 29. dubna
259/33, O.-Výškovice
7468/RMOb-JIH/1418/18 INV/RMOb/00 Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní
3
12/18
55, Ostrava-Hrabůvka - dodatek č.1
7469/RMOb-JIH/1418/18 INV/RMOb/00 Parkoviště a předprostor objektu na ul.
3
14/18
Jugoslávská, Ostrava - Hrabůvka - dodatek č.
2
7470/RMOb-JIH/1418/18 OMJ/RMOb/0 Souhlas se stavebním záměrem a zřízením
3
020/18
věcného břemene – služebnosti v k. ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická
7471/RMOb-JIH/1418/18 OMJ/RMOb/0 Souhlas vlastníka pozemku se stavbou v k. ú.
3
022/18
Zábřeh nad Odrou, ul. Markova
7472/RMOb-JIH/1418/18 OMJ/RMOb/0 Souhlas se stavebním záměrem a zřízení
3
023/18
věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. U Výtopny
7473/RMOb-JIH/1418/18 OMJ/RMOb/0 Souhlas se stavebním záměrem a zřízení
3
025/18
věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Tylova
7474/RMOb-JIH/1418/18 OMJ/RMOb/0 Souhlas se stavebním záměrem a zřízení
3
024/18
věcného břemene - služebnosti v k. ú.
Hrabůvka, ul. U Haldy

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
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7475/RMOb-JIH/1418/18
3
7476/RMOb-JIH/1418/18
3

OMJ/RMOb/0
027/18
OMJ/RMOb/0
028/18

7477/RMOb-JIH/1418/18
3
7478/RMOb-JIH/1418/18
3

OMJ/RMOb/0
029/18
OMJ/RMOb/0
031/18

7479/RMOb-JIH/1418/18
3
7480/RMOb-JIH/1418/18
3
7481/RMOb-JIH/1418/18
3
7482/RMOb-JIH/1418/18
3
7483/RMOb-JIH/1418/18
3
7484/RMOb-JIH/1418/18
3

OMJ/RMOb/0
032/18
OMJ/RMOb/0
033/18
OMJ/RMOb/0
034/18
OMJ/RMOb/0
035/18
OMJ/RMOb/0
037/18
OMJ/RMOb/0
030/18

7485/RMOb-JIH/1418/18
3
7486/RMOb-JIH/1418/18
3

OMJ/RMOb/0
040/18
OVZ/RMOb/00
18/18

7487/RMOb-JIH/1418/18 OVZ/RMOb/00
3
20/18

7488/RMOb-JIH/1418/18 OVZ/RMOb/00
3
21/18

7489/RMOb-JIH/1418/18 OVZ/RMOb/00
3
22/18

7490/RMOb-JIH/1418/18
3
7491/RMOb-JIH/1418/18
3

Usnesení

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v
k. ú. Hrabůvka, ul. Šponarova
Souhlas se stavebním záměrem a zřízením
věcného břemene – služebnosti v k. ú.
Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna
Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Závodní
Záměr na pronájem parkovacích stání v
parkovacích objektech v k. ú. Dubina u
Ostravy
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími
garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou
Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u
Ostravy, ul. Zdeňka Bára
Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání
pozemku pod garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou
Předání majetku statutárnímu městu Ostrava
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú.
Hrabůvka, PODA a.s.
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a
nabytí vlastnického práva k budově garáže k.
ú. Zábřeh nad Odrou
Souhlas s provedením stavebního záměru v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krasnoarmějců
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka
malého rozsahu na stavení práce) - VZ 114.18
„Oprava
elektroinstalace
společných
a
sklepních prostor domu na ul. V. Košaře
5/124, Ostrava-Dubina”
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná
zakázka na služby) - VZ 118.18 Zpracování
projektové dokumentace „Zateplení objektu
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka”
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka
malého rozsahu na stavení práce) - VZ 115.18
„Výměna vstupních dveří, Výškovická 447/153,
Ostrava-Výškovice”
Výzva
(zjednodušené
podlimitní řízení,
podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 123.18
„Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky
v ZŠ Mitušova 16”
Poskytnutí finanční podpory

OSR/RMOb/0
015/18
INV/RMOb/00 Dodatek č.1 k SoD VZ 44.18 - Dětské hřiště
15/18
před domem Pavlovova 25, Ostrava – Zábřeh

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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7492/RMOb-JIH/1418/18 INV/RMOb/00 Dodatek č.1 k SoD VZ 45.18 - Projekt z
3
16/18
participativního rozpočtu - Mraveniště u
sídliště
7493/RMOb-JIH/1418/18 OVZ/RMOb/00 Zpráva komise (veřejná zakázka malého
rozsahu na dodávky) - VZ 107.18 „Nákup
3
16/18
konvektomatů”
7494/RMOb-JIH/1418/18 OMJ/RMOb/0 Souhlas se vstupem na pozemek v k. ú.
3
042/18
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova
7495/RMOb-JIH/1418/18 OSR/RMOb/0 Souhlas s přijetím daru pro Základní školu
Ostrava-Zábřeh,
3
022/18
Jugoslávská
23,
příspěvkovou organizaci a Základní školu
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou
organizaci
7496/RMOb-JIH/1418/18 OSR/RMOb/0 Souhlas se zapojením Základní školy a
3
023/18
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova
100, příspěvkové organizace, do projektu
financovaného z rozpočtu MŠMT
7497/RMOb-JIH/1418/18 OBH/RMOb/0 Pronájem bytů výběrovým řízením
3
027/18
7498/RMOb-JIH/1418/18 OBH/RMOb/0 Podání uchazeče o pronájem bytu formou
3
033/18
výběrového řízení za smluvní nájemné ze dne
19.09.2018 a pronájem tohoto bytu
7499/RMOb-JIH/1418/18 OBH/RMOb/0 Zveřejnění záměru na pronájem prostoru
3
035/18
sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní
1492/55, O.-Hrabůvka
7500/RMOb-JIH/1418/18 OPR/RMOb/0 Dodatek k příkazní smlouvě o poskytování
3
004/18
právních služeb
7501/RMOb-JIH/1418/18 OPR/RMOb/0 Smlouva o zajištění bezplatné právní poradny
3
005/18
7502/RMOb-JIH/1418/18 OVZ/RMOb/00 Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka
3
23/18
malého rozsahu na dodávky) - VZ 113.18
„Dodávka software dle GDPR pro soubory dat”
7503/RMOb-JIH/1418/18 INV/RMOb/00 “Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava 3
17/18
Hrabůvka” - dodatek č.1
7504/RMOb-JIH/1418/18 OMJ/RMOb/0 Změna stavebního záměru v k. ú. Zábřeh nad
3
001/18
Odrou, ul. Pavlovova
7505/RMOb-JIH/1418/18 INV/RMOb/00 Rekonstrukce objektu sportovního areálu
3
18/18
ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice Dodatek č. 3
7506/RMOb-JIH/1418/18 INV/RMOb/00 Dodatek k SoD č. 1 - Rekonstrukce školního
3
19/18
hřiště vč. oplocení, ZŠ Volgogradská,
Ostrava-Zábřeh
7507/RMOb-JIH/1418/18 INV/RMOb/00 Dodatek k SoD č. 8 - Rekonstrukce objektu
3
20/18
Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh
7508/RMOb-JIH/1418/18 OVZ/RMOb/00 Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky
3
25/18
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ
100.18 „Zimní údržba místních komunikací III.
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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a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území
MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč.
čištění MK“
7509/RMOb-JIH/1418/18 OVZ/RMOb/00 Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná
zakázka na stavební práce, otevřené řízení) 3
26/18
VZ 108.18 „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný
prostor Hrabůvka”
7510/RMOb-JIH/1418/18 OVZ/RMOb/00 Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná
3
27/18
zakázka na služby) - VZ 88.18 „Zajištění
celoroční údržby veřejných travnatých ploch v
městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2019
- 2020”
Materiály, které byly staženy :
Materiál

Název

OBH/RMOb/0 Pronájem bytů výběrovým řízením
025/18

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/0004/18
OFR
Návrh rozpočtových opatření č. 31/2018 rozpočtu městského obvodu
Ostrava-Jih na rok 2018
Usnesení číslo: 7444/RMOb-JIH/1418/183
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 140 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 51xx o 140 tis. Kč
b)
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 333 o 63 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 333, ORG 354 o 63 tis. Kč
c)
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 120x13014 o 2 535 tis.
Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 311x, pol. 5336, ORG dle bodu c) důvodové zprávy
předloženého materiálu o 2 535 tis. Kč
d)
- sníží financování na pol. 8115 o 4 000 tis. Kč
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6122, ORG dle bodu d) důvodové zprávy
předloženého materiálu o 4 000 tis. Kč
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3699, pol. 5169 o 302 tis. Kč
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 4 000 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122, ORG 0400203000000
o 1 604 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 51xx o 2 698 tis. Kč
e)
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5171 o 700 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 612x, ORG 0400230000000 o 700 tis.
Kč
f)
- zvýší financování na pol. 8115 o 15 592 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG dle bodu f) důvodové zprávy
předloženého materiálu o 15 592 tis. Kč
g)
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5901, UZ 13 o 13 691 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 13, ORG dle bodu g) důvodové
zprávy předloženého materiálu o 13 691 tis. Kč
h)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 612x, UZ 3590, ORG 0400074000000
o 2 196 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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- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 3590, ORG 0400078000000
o 2 196 tis. Kč
i)
- sníží kapitálové výdaje, ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400055000000
o 354 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje, ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400076000000
o 354 tis. Kč
j)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 750 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG dle bodu j) důvodové zprávy
předloženého materiálu o 750 tis. Kč
2. změnu závazných ukazatelů dle bodu c) důvodové zprávy předloženého materiálu
2) ukládá
realizovat bod 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Kateřina Blahová,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 30.09.2018

(zn. předkl.)
OFR/RMOb/0005/18
OFR
Metodika pro přípravu návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro
rok 2019
Usnesení číslo: 7445/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) bere na vědomí
metodiku pro přípravu návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 ve
znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

(zn. předkl.)
OPVO/RMOb/0002/18
OPVO
Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za
období leden-srpen 2018
Usnesení číslo: 7446/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) bere na vědomí
informativní zprávu o činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za období
leden-srpen 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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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu
(zn. předkl.)
OPVO/RMOb/0001/18
Návrh na poskytnutí peněžitého plnění občanům

Usnesení

OPVO

Usnesení číslo: 7447/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
poskytnout peněžité plnění občanům jako mimořádné ocenění celoroční práce ve
prospěch obce dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

(zn. předkl.)
OPR/RMOb/0001/18
Žádost o prominutí poplatku z prodlení J. L.

OPR

Usnesení číslo: 7448/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih prominout poplatek z prodlení ve výši
323 380,50 Kč XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, za užívání bytu č. X v domě
č.p. XXXX, na ulici Abramovova č. or. XX, v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy

(zn. předkl.)
OPR/RMOb/0002/18
Žádost o splátkový kalendář - L. Š.

OPR

Usnesení číslo: 7449/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
uzavřít splátkový kalendář s XXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, k
zaplacení dluhu ve výši 13 871 Kč z titulu dlužného nájemného spojeného s užíváním
bytu č. XX v domě č.p. XXX č.or. XX na ulici Horymírova v Ostravě-Zábřehu za měsíc
01, 03, 05 a 06/2017 a k zaplacení dluhu ve výši 4 523 Kč z titulu kapitalizovaného
úroku z prodlení za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním
předmětného 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

(zn. předkl.)
OPR/RMOb/0003/18
Žádost o vydání opatření obecné povahy

Usnesení

OPR

Usnesení číslo: 7450/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
požádat o vydání opatření obecné povahy dle ustanovení § 33 d zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, v předloženém znění

(zn. předkl.)
SOC/RMOb/0001/18
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

SOC

Usnesení číslo: 7451/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku
spravovaného odborem sociální péče pod ORJ 10 v celkové výši 219 815,83 Kč:
1) DDHM do 40 000 Kč 207 797,43 Kč
2) DDHM do 3 000 Kč
12 018,40 Kč

(zn. předkl.)
OHS/RMOb/0002/18
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

OHS

Usnesení číslo: 7452/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku
spravovaného pod ORJ 9 v celkové výši 750 652,60 Kč:
1) 028 0000 DDHM
695 969,75 Kč
2) 022 0500 DHM
52 953,85 Kč
3) 902 0300 hm. oper.
1 729 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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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

(zn. předkl.)
OHS/RMOb/0001/18
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Usnesení

OHS

Usnesení číslo: 7453/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení neupotřebitelného majetku
spravovaného pod ORJ 2 v celkové výši 300 616,02 Kč:
1) DHM nad 40 000,- Kč tř.5
116 946,10 Kč
2) DDHM do 40 000,- Kč
135 875,03 Kč
3) DDHM do 3 000,- Kč
47 794,89 Kč

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0021/18
OSR
Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
Usnesení číslo: 7454/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, v platném znění a v souladu se “Zásadami pro stanovení příplatku za vedení,
pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih”, dle důvodové zprávy

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0019/18
OSR
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace
Usnesení číslo: 7455/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, dle předložené 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

2) schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 16, příspěvkové organizace, a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy
majetku ve výši 1 tis. Kč dle předložené důvodové zprávy

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0018/18
OSR
Souhlas se zapojením do projektu Základní škole Ostrava-Dubina,
Františka Formana 45, příspěvkové organizaci
Usnesení číslo: 7456/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
se zapojením Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizace do projektu “Počítačová učebna na ZŠ Formana” a “Učebna dílen a
robotiky”

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0014/18
OSR
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a
mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace
Usnesení číslo: 7457/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o udělení výjimky ze “Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým
organizacím, které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé , čl.1,
bodu 1. pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého
rozsahu na dodávku služeb v rámci zajištění školy v přírodě pro žáky základní školy v
předpokládané výši 1 512 500 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy
2) ukládá
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizaci jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Vyřizuje:

Mgr. Marek Pabjan, MBA,
ředitel

T: 30.04.2019

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/0020/18
Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace

Usnesení

Základní

OSR
školy

Usnesení číslo: 7458/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2,
příspěvkové organizace, které je v souladu s § 24 odst.2) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění dle důvodové zprávy předloženého materiálu

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0005/18
OBH
Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu po
předchozím zániku práva k nájmu bytu
Usnesení číslo: 7459/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
1. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření
smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Vlasty Vlasákové XXXXXX 1+2, standard, č. b. XX
XXXX XXXXXXXX nar. XXXXXXXXXX Vlasty Vlasákové XXXXX, Ostrava-Bělský
Les
2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření
smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
XXXXXX, 1+3, standard, č. b. X
XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX a XXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,
Edisonova XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka
3. o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházející se v XX nadzemním podlaží
stavby č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. XXX - zastavěná plocha a
nádvoří v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo Vaňkova XX, obec
Ostrava s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Vaňkova XXXXXXX,
Ostrava-Bělský Les 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.

Strana 13/47
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městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0006/18
OBH
Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru
sloužícího podnikání na ul. Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh
Usnesení číslo: 7460/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy ze dne 12.09.2006, ve znění dodatku č. 1
z 13.06.2014, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o velikosti 54,1 m2 za
účelem provozování prodejny a skladu vína - vinotéky, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, s výší nájemného 790,73 Kč/m2/rok, v bytovém domě č. p. 2974,
který je součástí pozemku p.č.st. 4702 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo
Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh, a to z důvodu změny nájemce z pana Milana
Lipiny, IČO 65481321, se sídlem Horní 1479/88, Ostrava-Hrabůvka, na pana Van Duc
Hoang, IČO 28572661, se sídlem Svárov 1040, Vsetín, dle důvodové zprávy

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0013/18
OBH
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru v objektu
na ulici Tlapákova 1639/17a, O.-Hrabůvka
Usnesení číslo: 7461/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 085/2017/OBH ze dne 05.04.2017, ve
znění dodatku, na pronájem prostoru o výměře 390,91 m2 v objektu č. p. 1639, který
je součástí pozemku p. č. st. 1466/3 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Tlapákova
1639/17a, Ostrava-Hrabůvka, za účelem zajištění sportovních aktivit dětí, mládeže a
seniorů, s výší nájemného 45 Kč/m2/rok, jehož nájemcem je Český svaz Wa-te jitsu
do a bojových umění z.s., IČO 66180929, se sídlem Lidická 114/9, Ostrava-Vítkovice,
a to z důvodu změny doby nájmu z doby určité 5 let na dobu určitou 15 let, v rozsahu
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy
2) ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Blanka Jaloviecová,
T: 31.10.2018
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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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu
(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0015/18
Pronájem náhradního bytu a ukončení nájmů bytů dohodou

Usnesení

OBH

Usnesení číslo: 7462/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
1.
a) o pronájmu náhradního bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o
nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Patrice Lumumby 2263/2, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 4 - XXXXXXXX
XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Jubilejní XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka
b) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
XXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Jubilejní XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka,
č. b. X
2. o ukončení nájmů bytů dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
a) XXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Volgogradská XXXXXXX,
Ostrava-Zábřeh, č. b. XX
b) XXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,
Horymírova XXXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX
c) XXXXXXXX
XXXXX,
nar.
XXXXXXXXXX,
Horymírova
XXXXXXXX,
Ostrava-Zábřeh, č. b. XX
d) XXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, (trvale bytem Mjr. Nováka
XXXXXXX, O.-Hrabůvka), Kotlářova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. X
e) XXXXXXXXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXXX, (trvale bytem Tarnavova XXXXXX,
Ostrava-Zábřeh), Horymírova XXXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX
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
nežádá. Byt bude řádně odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a nic dalšího mu
nebude bránit v přístupu do bytu

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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rada městského obvodu

Usnesení

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0018/18
OBH
Započtení vynaložených nákladů za provedené stavební práce
nájemcům prostor sloužících podnikání v objektu Horní 1492/55,
Ostrava-Hrabůvka
Usnesení číslo: 7463/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
započítat v nájemném skutečně vynaložené náklady na provedení stavebních prací v
pronajatých prostorách v objektu č. p. 1492, stavba občanského vybavení, která je
součástí pozemku parc. č. st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka,
adresní místo Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce, realizovaných nájemci:
a) Radkou Novobílskou, IČO 44735294, se sídlem Závodní 924/39, 700 30
Ostrava-Hrabůvka,
b) společností HÁJEK ENTERPRISES s.r.o., IČO 06657001, se sídlem Zdeňka
Bára 113/2, 700 30 Ostrava-Dubina,
c) společností Chronos hodiny - klenoty s.r.o., IČO 27792595, se sídlem
Blodkova 143/24, 709 00 Ostrava-Hulváky,
v rozsahu předloženého materiálu, v celkové výši 257 132 Kč v nájemném, dle
důvodové zprávy

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0021/18
OBH
Započtení vynaložených nákladů za opravu podlah nájemci prostor
sloužících užívání v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka
Usnesení číslo: 7464/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
započítat v nájemném skutečně vynaložené náklady na provedení opravy podlah v
pronajatých prostorách v objektu č. p. 1492, stavby občanského vybavení, která je
součástí pozemku parc. č. st 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka,
adresní místo Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce, realizovaných nájemcem René
Matějem, IČO 66944716, se sídlem U Zvonice 6/1, 724 00 Ostrava-Proskovice, v
rozsahu předloženého materiálu, v celkové výši 162 600 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.

Strana 16/47

Statutární město Ostrava
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rada městského obvodu

Usnesení

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0022/18
OBH
Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih
Usnesení číslo: 7465/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) uděluje
odboru bytového a ostatního hospodářství výjimku z Organizačního řádu Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih v platném znění, z přílohy č. 3 čl. II. odstavec 6.4 bod
13, týkající se realizace staveb investičního charakteru u majetku v rámci svěřené
působnosti - domovního a bytového fondu, a to na:
1. zajištění výběrového řízení na investiční akci “Zateplení střešní konstrukce na
bytovém domě ul. Horní 29, Ostrava-Hrabůvka”
2. zadání veřejné zakázky na investiční akci “Zateplení střešní konstrukce na bytovém
domě ul. Horní 29, Ostrava-Hrabůvka”
dle důvodové zprávy

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0023/18
OBH
Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor na
ul. Lužická 4, O.-Výškovice
Usnesení číslo: 7466/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 2/a,b/014/859/03 ze dne 04.08.2003, ve
znění dodatků, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 828,37 m2, s výší
měsíčního nájemného 18 168 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za
účelem provozování domova pro seniory v objektu č. p. 591, který je součástí
pozemku p. č. 793/13 v k. ú. Výškovice u Ostravy, adresní místo Lužická 591/4,
Ostrava-Výškovice, a to z důvodu změny nájemce z fyzické osoby podnikající paní
Nataši Laskovské, IČO 47831758, se sídlem Jičínská 281/11, Ostrava-Výškovice, na
společnost LADASENIOR s.r.o., IČO 07425741, se sídlem V Zátiší 810/1,
Ostrava-Mariánské Hory, 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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(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0024/18
OBH
Poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího
podnikání na ul. 29. dubna 259/33, O.-Výškovice
Usnesení číslo: 7467/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o poskytnutí slevy z nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu
č. p. 259, který je součástí pozemku p.č. 1031 v k. ú. Výškovice u Ostravy, adresní
místo 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice, z důvodu prováděných stavebních prací
v prostoru pronajatého na základě nájemní smlouvy č. 154/18/OBH ze dne
26.07.2018 nájemci VONO SPORT s.r.o., IČO 25838911, se sídlem 29. dubna
259/33, Ostrava-Výškovice, za období od 01.08.2018 do 24.08.2018 ve výši 3 382 Kč,
dle důvodové zprávy

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0012/18
INV
Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka dodatek č. 1
Usnesení číslo: 7468/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0860/2018/NV na
veřejnou zakázku „Bezbariérový přístup Domu služeb, Horní 55, Ostrava-Hrabůvka”
se zhotovitelem DAV, a.s., IČO 00575381, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto
zakázku o částku 402 334,34 Kč bez DPH na částku 6 067 043,27 Kč bez DPH, a
kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu realizace
dodatečných prací nutných ke zdárnému dokončení zakázky a kterým se prodlužuje
termín dokončení prací a dodávek dle čl. II. odst.1 o 10 kalendářních dnů
2) ukládá
odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 1
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 23.10.2018

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.
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(zn. předkl.)
INV/RMOb/0014/18
Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská,
Ostrava - Hrabůvka - dodatek č. 2

INV

Usnesení číslo: 7469/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 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. 2 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 351 563,47 Kč bez
DPH na 9 197 960,12 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z
důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení
této zakázky
2) ukládá
odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 2
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 18.10.2018

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0020/18
OMJ
Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene –
služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická
Usnesení číslo: 7470/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s umístěním stavebního záměru „Výškovice, SV Proskovická, přeložka NNk“
spočívajícím v provedení stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v
předpokládané délce 5 bm v části pozemku parc.č. 793/245 ostatní plocha, zeleň v k.
ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle situačního snímku, který je přílohou návrhu
smlouvy (příloha č. 3), souhlas pro stavebníka - společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
je platný do 30.09.2020
2) 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, za účelem umístění
stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV pod názvem stavby „Výškovice, SV
Proskovická, přeložka NNk“ v předpokládané délce 5 bm, ve prospěch společnosti
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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ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm
zemního kabelového vedení NN 0,4 kV
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného
břemene je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemní
kabelové přípojky NN 0,4 kV v části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
3) rozhodla
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.09.2020 uzavřít s vlastníkem
stavby - společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0022/18
OMJ
Souhlas vlastníka pozemku se stavbou v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Markova
Usnesení číslo: 7471/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s realizací stavby pod názvem „Oprava lodžií a výměna zábradlí bytového domu –
Markova 2935/18, 700 30 Ostrava-Zábřeh“ a „GO 1 ks výtahu Markova 2935/18,
700 30 Ostrava-Zábřeh“ bytového domu č.p. 2935 stojícího na pozemku p.č.st. 4483,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, pro účely podání žádosti
o poskytnutí dotace z dotačního programu Společenstvím vlastníků Markova 2935,
IČ: 04655125, se sídlem Markova 2935/18, Zábřeh, 700 30 Ostrava

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0023/18
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného
břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny

OMJ

Usnesení číslo: 7472/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s provedením stavebního záměru „Ostrava-Zábřeh 2492, NNk“ spočívajícím v
provedení zemního kabelového vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně v pilíři
v předpokládané délce 30 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní
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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plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je
přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 je
platný do 30.09.2020
2) rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku
p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem
umístění zemního kabelového vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně v pilíři pod
názvem stavby „Ostrava-Zábřeh 2492, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za
úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm zemního kabelového
vedení NNk a za úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks přípojkové
skříně v pilíři.
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného
břemene je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního
kabelového vedení NNk vč. 1 ks přípojkové skříně v pilíři v části dotčeného
pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
3) rozhodla
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.09.2020 uzavřít s vlastníkem
stavby - společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0025/18
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného
břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tylova

OMJ

Usnesení číslo: 7473/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s provedením stavebního záměru „Ostrava – Zábřeh 623/107, NNk“ spočívajícím v
umístění zemního kabelového vedení NNk vč. přípojkové skříně v pilíři
v předpokládané délce 1 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 623/107 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu,
souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín - Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 je platný do 30.09.2020
2) rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku
p.p.č. 623/107 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění
zemního kabelového vedení NNk vč. přípojkové skříně v pilíři pod názvem stavby
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 – Zábřeh 623/107, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035,
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za úplatu 500 Kč +
zákonná sazba DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NNk a za
úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks přípojkové skříně v pilíři.
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného
břemene je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního
kabelového vedení NNk vč. přípojkové skříně v pilíři pod povrchem části dotčeného
pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
3) rozhodla
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.09.2020 uzavřít s vlastníkem
stavby - společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín - Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0024/18
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného
břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. U Haldy

OMJ

Usnesení číslo: 7474/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s provedením stavebního záměru stavby plynovodní přípojky pod názvem stavby
“NOVÁ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA RD – U HALDY 94/10 OSTRAVA-JIH”
v předpokládané délce 4,5 bm v části pozemku p.p.č. 797/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto
materiálu, souhlas pro stavebníka XXXXXXXX XXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX,
Hrabůvka, 700 30 Ostrava, je platný do 30.09.2020
2) rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku
p.p.č. 797/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hrabůvka, za účelem uložení
plynovodní přípojky v celkové délce 4,5 bm v rámci stavby pod názvem “NOVÁ
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA RD – U HALDY 94/10 OSTRAVA-JIH” ve prospěch
oprávněné nemovité věci – pozemku p.č.st. 78/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba č.p. 94, rod. dům, v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví XXXXXXXX
XXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, za úplatu 500 Kč +
zákonná sazba DPH za každý i započatý bm plynovodní přípojky
Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného
břemene je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování plynovodní
přípojky v části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

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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3) rozhodla
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.09.2020, uzavřít s vlastníkem
stavby,
XXXXXXXXX
XXXXXX,
bytem
XXXXXXXXXXXXX,
Hrabůvka,
700 30 Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu

(zn. předkl.)
OMJ
OMJ/RMOb/0027/18
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul.
Šponarova
Usnesení číslo: 7475/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s provedením stavebního záměru pod názvem „Stavební úpravy bytového domu na
ulici Šponarova 4, Ostrava“ spočívajícím v instalaci 6 ks zavěšených předsazených
lodžií umístěných do dvou sloupců o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m,
k bytovému domu č.p. 639 na pozemku p.č.st. 727 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Hrabůvka, umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 225/13 ostatní plocha, zeleň v
k. ú. Hrabůvka, ul. Šponarova, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto
materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků Šponarova 4,
IČ: 278 22 761, se sídlem Šponarova 639/4, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, je platný do
30.9.2020

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0028/18
Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného
břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna

OMJ

Usnesení číslo: 7476/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s umístěním stavebního záměru „Výškovice 740/4, SM Ostrava, přeložka NNk“
spočívajícím v provedení stavby zemního kabelového vedení NN 0,4 kV v
předpokládané délce 69 bm v části pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha
v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle situačního snímku, který je přílohou č. 2
tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka - společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
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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2) rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku
parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem
umístění stavby zemního kabelového vedení NN 0,4 kV pod názvem stavby
„Výškovice 740/4, SM Ostrava, přeložka NNk“ v předpokládané délce 69 bm, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za jednorázovou úplatu 100 Kč + zákonná
sazba DPH
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného
břemene je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního
kabelového vedení NN 0,4 kV v části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
3) rozhodla
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.09.2018 uzavřít s vlastníkem
stavby - společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0029/18
Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Závodní

OMJ

Usnesení číslo: 7477/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
pronajmout Společenství vlastníků jednotek domu Závodní 974/103, IČO: 26838958,
se sídlem Závodní 974/103, Zábřeh, 700 30 Ostrava, pozemek p.p.č. 154/10,
zahrada, o výměře 292 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Závodní, za účelem užívání
pozemku jako oplocené zahrady, s výší nájemného 11 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto
materiálu

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0031/18
OMJ
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú.
Dubina u Ostravy
Usnesení číslo: 7478/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o záměru pronajmout:
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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1. parkovací stání č. 02 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy,
ul. Františka Formana za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
2. parkovací stání č. 20 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 162 v k. ú. Dubina u Ostravy,
ul. Bohumíra Četyny za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
3. parkovací stání č. 31 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 162 v k. ú. Dubina u Ostravy,
ul. Bohumíra Četyny za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
4. parkovací stání č. 31 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez
čp/če, obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k. ú. Dubina u Ostravy,
ul. Vlasty Vlasákové za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
5. parkovací stání č. 52 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul.
Ladislava Hosáka za účelem užívání parkovacího tání pro parkování osobního
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0032/18
OMJ
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Zábřeh
nad Odrou
Usnesení číslo: 7479/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích
vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou:
1. pozemek p.č.st. 1993/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
2. pozemek p.č.st. 2395, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita U Výtopny
3. pozemek p.č.st. 2601, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita U Výtopny
4. pozemek p.č.st. 2630, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh
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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nad Odrou, lokalita U Výtopny
5. ½ pozemku p.č.st. 2968/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 (celková
výměřa 20 m2) v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
6. část pozemku p.č.st. 3567/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21,33 m2
(celková výměra 516 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti
1768/42765 příslušejícího k jednotce 24/995 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova
7. pozemek p.č.st. 3596, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita U Výtopny

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0033/18
Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Zdeňka Bára

OMJ

Usnesení číslo: 7480/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 100/20 ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Dubina
u Ostravy, o výměře 7 m², za účelem umístění vstupního schodiště k nebytovému
prostoru v bytovém domě, Martině Knapové, IČO: 03383946, se sídlem Zdeňka
Bára 114/4, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní
dobou a ročním nájemným ve výši 100 Kč/m², tj. 700 Kč/rok a uzavřít nájemní
smlouvu ve znění přílohy č. 3 materiálu

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0034/18
OMJ
Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod garáží v k. ú.
Zábřeh nad Odrou
Usnesení číslo: 7481/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
uzavřít Dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku p.č.st. 2967/10 o výměře
9,5 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, pod stavbou garáže, za
období od 01.09.2016 do 15.01.2018, na částku ve výši 45 Kč/m2/rok, tj. celkem
589 Kč s XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, Ostrava, ve znění
přílohy 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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OMJ/RMOb/0035/18
Předání majetku statutárnímu městu Ostrava

Usnesení

OMJ

Usnesení číslo: 7482/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s předáním majetku – veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce:
„Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště
a komunikace“ – SO 401 Veřejné osvětlení na pozemcích p.p.č. 304/2, 311/33,
k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava

2) zmocňuje
vedoucí odboru majetkového k podpisu předávacího protokolu

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0037/18
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, PODA a.s.

OMJ

Usnesení číslo: 7483/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků p.p.č. 311/2 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 329/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 485/20 ostatní
plocha, jiná plocha a p.p.č. 799/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú.
Hrabůvka, za účelem uložení telekomunikačního vedení, ve prospěch společnosti
PODA a.s., IČ 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, za celkovou úplatu 211 656 Kč + zákonná sazba DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného trpět umístění, provozování a udržování veřejné sítě
elektronických komunikací, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickými plány č.
1334-684/2015 a č. 1473-729/2017
2) rozhodla
uzavřít se společností PODA a.s. IČ 25816179, se sídlem 28. října 1168/102,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
ve znění přílohy č. 1 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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(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0030/18
OMJ
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva
k budově garáže k. ú. Zábřeh nad Odrou
Usnesení číslo: 7484/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické
právo k nemovité věci budově bez čp/če, garáž, ve vlastnictví XXX XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, OstravaXXXXXXX, stojící na pozemku p.č.st. 1988/3
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0040/18
OMJ
Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krasnoarmějců
Usnesení číslo: 7485/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s provedením stavebního záměru „PŘÍSTAVBA LODŽIÍ BYTOVÉHO DOMU
ul. KRASNOARMĚJCŮ 2172/15,
700 30 OSTRAVA-ZÁBŘEH“
spočívajícím
v osazení a ukotvení čtyř kusů předsazených železobetonových lodžií o výměře
3,740 x 1,555 m, které budou situovány v jednom sloupci po čtyřech kusech na
stávající fasádu bytového domu č.p. 2172, který stojí na pozemku p.č.st. 3384,
umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/79, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2, tohoto
materiálu,
souhlas
pro stavebníka
Společenství
vlastníků
pro
dům
Krasnoarmějců 2172/15, IČO: 27822087, se sídlem Krasnoarmějců 2172/15, 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.)
OVZ/RMOb/0018/18
OVZ
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavení
práce) - VZ 114.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních
prostor domu na ul. V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina”
Usnesení číslo: 7486/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce VZ 114.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul.
V. Košaře 5/124, 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. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
- náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi
- členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
- náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 114.18
a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné
zakázky
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 31.12.2018

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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(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0020/18
OVZ
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ
118.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu Mjr.
Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka”
Usnesení číslo: 7487/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 118.18 Zpracování projektové
dokumentace „Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka” v
otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle
části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění
pozdějších změn
2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
- členové:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- náhradníci členů:
1. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
- členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
4. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
- náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
4. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ
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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118.18 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: 31.12.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0021/18
OVZ
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavení
práce) - VZ 115.18 „Výměna vstupních dveří, Výškovická 447/153,
Ostrava-Výškovice”
Usnesení číslo: 7488/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce VZ 115.18 „Výměna vstupních dveří, Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice”
dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům
uvedeným v předloženém materiálu

2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
- členové:
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
- náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi
- členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
- náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
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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3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 115.18
a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné
zakázky
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 31.12.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0022/18
OVZ
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce)
- VZ 123.18 „Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ
Mitušova 16”
Usnesení číslo: 7489/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ
123.18 „Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16” 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
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
- členové:
1. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- náhradníci členů:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
- členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Mgr. Martin Pail, ředitel Základní školy a mateřské školy, Ostrava-Hrabůvka,
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 32/47

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

Mitušova 16, příspěvkové organizace
3. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
4. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
5. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
- náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Bc. Jakub Káňa, odbor právní
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
5. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní
3) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce VZ 123.18 a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0015/18
Poskytnutí finanční podpory

T: 31.12.2018

OSR

Usnesení číslo: 7490/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) nesouhlasí
s poskytnutím finančního daru spolku Way of Warrior z.s., se sídlem Hadí kopec 607,
742 85 Vřesina, IČO: 226 65 153 ve výši 20 000 Kč, na spolufinancování mistrovství
světa v Combat jitsu ve sportovní hale v Ostravě-Přívoze

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0015/18
INV
Dodatek č.1 k SoD VZ 44.18 - Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,
Ostrava - Zábřeh
Usnesení číslo: 7491/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) revokuje
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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své usnesení č. 7432/RMOb-JIH/1418/182

2) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke SoD č. agendové S/0528/2018/INV ze dne 21.05.2018 se
zhotovitelem VARREA, s.r.o., Oráčova 1327/3, 700 30 Ostrava, IČO: 069 89 985 na
akci VZ 44.18 Dětské hřiště před domem Pavlovova 25, Ostrava - Zábřeh. Na
základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto
zakázku, se zvyšuje konečná cena díla 929 544,74 Kč bez DPH na částku
955 529,77 Kč bez DPH
3) ukládá
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením
Dodatku č. 1 ke SoD č. agendové S/0528/2018/INV na akci VZ 44.18 Dětské hřiště
před domem Pavlovova 25, Ostrava - Zábřeh
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 05.10.2018

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0016/18
INV
Dodatek č.1 k SoD VZ 45.18 - Projekt z participativního rozpočtu Mraveniště u sídliště
Usnesení číslo: 7492/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) revokuje
své usnesení č. 7433/RMOb-JIH/1418/182
2) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke SoD č. agendové S/0527/2018/INV ze dne 21.05.2018 se
zhotovitelem VARREA, s.r.o.,Oráčova 1327/3, 700 30 Ostrava, IČO: 069 89 985 na
akci VZ 45.18 - Projekt z participativního rozpočtu - Mraveniště u sídliště. Na základě
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se
zvyšuje konečná cena díla 1 089 385,23 Kč bez DPH na částku 1 146 996,13 Kč bez
DPH
3) ukládá
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením
Dodatku č. 1 k SoD č. agendové S/0527/2018/INV na akci VZ 45.18 Projekt z
participativního rozpočtu - Mraveniště u sídliště
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 05.10.2018

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.
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(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0016/18
OVZ
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ
107.18 „Nákup konvektomatů”
Usnesení číslo: 7493/RMOb-JIH/1418/183
k usnesení č. 7382/RMOb-JIH/1418/181
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 dodávky VZ 107.18 „Nákup konvektomatů” o
vyloučení účastníka:
- BUONA GASTRO s.r.o., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí,
IČO: 019 34 317, a
- MAVA spol. s r.o., Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 483 97 555,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
2) 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 dodávky VZ 107.18 „Nákup konvektomatů”
a o uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem:
- Finezza facility s.r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh,
IČO: 293 98 096, za nabídkovou cenu 1 121 052 Kč bez DPH, tj. 1 356 473 Kč
vč. DPH, a s lhůtou plnění 40 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
3) ukládá
odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury připravit návrh
kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky
VZ 107.18 „Nákup konvektomatů”
Vyřizuje:

Ing. Gabriela Tóthová, DiS.,
vedoucí oddělení školství a kultury

T: 10.10.2018

4) ukládá
oddělení veřejných zakázek předat návrh kupní smlouvy k podpisu starostovi
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na
dodávky VZ 107.18 „Nákup konvektomatů”
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 14.12.2018

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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(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0042/18
OMJ
Souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova
Usnesení číslo: 7494/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
se vstupem na pozemek p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Pavlovova, za účelem realizace inženýrsko-geologického průzkumu pro
ověření základových poměrů objektu č.p. 2625, který je součástí pozemku p.č.st. 3485
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 31, spočívajícím v provedení čtyř vrtaných
sond a dvou sond dynamické penetrace, pro spolek Ostravská sportovní z.s.,
IČO 69744092, se sídlem Bukovanského 1342/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0022/18
OSR
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Zábřeh,
Jugoslávská 23, příspěvkovou organizaci a Základní školu
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou organizaci
Usnesení číslo: 7495/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
- s přijetím finančního daru ve výši 80 562 Kč do vlastnictví Základní školy
Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o. p. s. dle důvodové zprávy
- s přijetím finančního daru ve výši 170 520 Kč do vlastnictví Základní školy
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o. p. s. dle důvodové zprávy

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0023/18
OSR
Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace, do projektu financovaného z
rozpočtu MŠMT
Usnesení číslo: 7496/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
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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se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, do projektu v rámci
dotačního programu MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony II“

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0027/18
Pronájem bytů výběrovým řízením

OBH

Usnesení číslo: 7497/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
1. o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode
dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
a) Edisonova 377/15, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 2 - XXXXXXXXXXX
XXXX, nar. XXXXXXXXXX, V. Košaře XXXXX, Ostrava-Dubina
b) Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 47 - XXXXXX XXXXX,
nar. XXXXXXXXXX, Petruškova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh
c) Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 37 - XXXXXXXXXX
XXXX, nar. XXXXXXXXXX, B. Četyny XXXXX, Ostrava-Bělský Les
d) Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka, 0+2, standard, č. b. 2 - XXXX
XXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Provaznická XXXXXXX,
Ostrava-Hrabůvka
e) Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 51 - XXXXXXX
XXXX, nar. XXXXXXXXXX, J. Matuška XXXX, Ostrava-Dubina
f) Kischova 2339/10, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 6 - XXXXXXXXXX
XXXXX,
nar.
XXXXXXXXXX,
nar.
XXXXX,
Šeříková
XXXXXX,
Ostrava-Výškovice
g) Volgogradská 2412/86, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 2 - XXXXXXX
XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Rodimcevova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh
h) Volgogradská 2463/14, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 12 - XXXXXXXX
XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, gen. Píky XXXXXX, Ostrava-Mor. Ostrava
ch) Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 27 - XXXXXXXX
XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Tylova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za
smluvní nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
600px
2.
a) o pronájmu bytu výběrovým řízením s váznoucím dluhem na základě uzavření
dohody o přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu a o uzavření dohody o přistoupení k dluhu, dle
důvodové zprávy
Vaňkova 1011/48, Ostrava-Bělský Les, 1+3, standard, č. b. 20 - XXXXXXX
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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XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Horní XXXXXXXX, Ostrava-Bělský Les
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým
řízením s váznoucím dluhem na základě uzavření dohody o přistoupení k dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
b) nevybrat žádného ze zúčastněných uchazečů na pronájem bytu č. 9, ul. V.
Vlasákové 966/2, Ostrava-Bělský Les formou výběrového řízení s váznoucím
dluhem na základě uzavření dohody o přistoupení k dluhu a zveřejnit záměr na
pronájem bytu formou výběrového řízení za smluvní nájemné
2) zrušuje
výběrové řízení na pronájem bytu č. 9, ul. V. Vlasákové 966/2, Ostrava-Bělský Les s
váznoucím dluhem na základě uzavření dohody o přistoupení k dluhu

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0033/18
OBH
Podání uchazeče o pronájem bytu formou výběrového řízení za smluvní
nájemné ze dne 19.09.2018 a pronájem tohoto bytu
Usnesení číslo: 7498/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) bere na vědomí
písemné podání XXXX XX XXXX XXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Ladislava
Hosáka XXXXX, Ostrava-Bělský Les ze dne 19.09.2018 připojené v Příloze č. 1
2) trvá
na stanovisku komise bytové ve věci vyřazení neúplné přihlášky č.j.
JIH/073953/2018/OBH/Hol ze dne 31.08.2018 do výběrového řízení na pronájem bytu
č. 5 nacházejícího se ve 4. nadzemním podlaží stavby č.p. 380, parc.č.st. 330,
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Hrabůvka, adresní místo
Edisonova 380/21, obec Ostrava, za smluvní nájemné, doručené na podatelnu úřadu
dne 03.09.2018, dle důvodové zprávy
3) rozhodla
o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode
dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Edisonova 380/21, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 5
XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Svornosti XXXXXX, Ostrava-Zábřeh
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za
smluvní nájemné o dalším uchazeči 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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(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0035/18
OBH
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu
na ul. Horní 1492/55, O.-Hrabůvka
Usnesení číslo: 7499/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem prostoru o výměře 177,74 m2 v objektu č. p. 1492,
který je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Horní
1492/55, Ostrava-Hrabůvka, s minimální výší nájemného 2 000 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, bez určení účelu užívání za podmínky, že v
prostoru nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., §42 a
násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění
pozdějších předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č.
186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a ani kasino ve
smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších
předpisů, a nebudou provozovány činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně
etickými a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým podtextem, dle důvodové
zprávy

(zn. předkl.)
OPR/RMOb/0004/18
Dodatek k příkazní smlouvě o poskytování právních služeb

OPR

Usnesení číslo: 7500/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
uzavřít dodatek číslo 1 k příkazní smlouvě o poskytování právních služeb se
společností KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČO: 03373444, Vídeňská 188/119d, Dolní
Heršpice, 619 00 Brno, kterým se mění doba, na kterou byla uzavřena původní
smlouva z časového rozmezí od 01.01.2018 do 31.12.2018 na rozmezí od 01.01.2018
do 31.12.2019 a cena za poskytované služby se s účinností od 01.01.2019 do
31.12.2019 mění na 50 000 Kč + 21% DPH, tj. 60 500 Kč vč. DPH za 1 kalendářní
měsíc, dle přiloženého návrhu

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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OPR/RMOb/0005/18
Smlouva o zajištění bezplatné právní poradny

Usnesení

OPR

Usnesení číslo: 7501/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
uzavřít smlouvu o zajištění bezplatné právní poradny s JUDr. Milanem Čichoněm,
advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
ev. č. 10149, dle předloženého návrhu

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0023/18
OVZ
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) VZ 113.18 „Dodávka software dle GDPR pro soubory dat”
Usnesení číslo: 7502/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ
113.18 „Dodávka software dle GDPR pro soubory dat” 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. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- náhradníci členů:
1. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy
hodnotící komisi
- členové:
1. Ing. Vítězslav Sliž, člen rady obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
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 40/47

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

3. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
- náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy
3) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
malého rozsahu VZ 113.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na
uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 31.12.2018

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0017/18
“Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava - Hrabůvka” - dodatek č.1

MS4

Usnesení číslo: 7503/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0704/2018/INV na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce MŠ Klegova 1275/4, Ostrava - Hrabůvka“ se zhotovitelem MATOSA
PROFISTAV s.r.o., IČO: 05510775, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku
o částku 66 731 Kč s DPH na částku 4 299 032,62 Kč s DPH, kterým se upravuje
položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění některých prací a z
důvodu realizace nových prací
2) ukládá
odboru investic zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0704/2018/INV na realizaci „Rekonstrukce MŠ
Klegova 1275/4, Ostrava - Hrabůvka“
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 12.10.2018

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.
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OMJ/RMOb/0001/18
Změna stavebního záměru v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova

Usnesení

OMJ

Usnesení číslo: 7504/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) zrušuje
souhlas s provedením stavebního záměru „Rekonstrukce sportovního areálu Vista“
spočívající v umístění staveb SO 01 - Travnaté hřiště (včetně výběhů), SO 02 - Hřiště
s umělohmotným povrchem (včetně výběhů), SO 03 - Hřiště s umělohmotným
povrchem (včetně výběhů), SO 04 - Areálové osvětlení, SO 05 - Zasakovací objekt,
SO 06 - Studna, SO 07 - Podzemní akumulační nádrže, SO 08 - Technologický
kontejner a SO 09 - Komunikace na části pozemku p. p. č. 612/14 ostatní plocha, jiná
plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu v rozsahu dle
snímku, který byl přílohou materiálu, pro stavebníka Ostravská sportovní z.s.,
IČ 69744092, se sídlem Bukovanského 1342/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
s platností do 30.06.2020, vydaný usnesením č. 6909/171 dne 14.06.2018
2) souhlasí
s provedením stavebního záměru „Rekonstrukce sportovního areálu Vista“
spočívajícího v umístění staveb SO 01 - Travnaté hřiště, SO 02 - Hřiště s umělým
povrchem, SO 03 - Hřiště s umělým travnatým povrchem, SO 04 – Osvětlení
chodníku, SO 05 - Zasakovací objekt, SO 06 - Studna, SO 07 - Podzemní betonové
akumulační nádrže, SO 08 - Technologický kontejner a SO 09 – Komunikace na části
pozemku p. p. č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
svěřeném městskému obvodu v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto č. 1
materiálu, souhlas pro stavebníka Ostravská sportovní z.s., IČ 69744092, se sídlem
Bukovanského 1342/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava je platný do 27.11.2019
3) rozhodla
uzavřít s Ostravskou sportovní z.s., IČ 69744092, se sídlem Bukovanského 1342/11,
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, smlouvu o provedení stavebního záměru, ve znění
přílohy č. 3 tohoto materiálu

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0018/18
INV
Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charvátská 10, Ostrava Výškovice - Dodatek č. 3
Usnesení číslo: 7505/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S/0503/2018/INV na veřejnou zakázku
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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„Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice“ se
zhotovitelem OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto
zakázku o částku 871.456,03 Kč bez DPH na částku 36.397.338,65 Kč bez DPH, a
kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprováděných
některých prací a z důvodu realizace nových prací nutných k dokončení této zakázky.
2) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě
o dílo č. S/0503/2018/INV na veřejnou zakázku “Rekonstrukce objektu a sportovního
areálu ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice”
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 12.10.2018

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0019/18
INV
Dodatek k SoD č. 1 - Rekonstrukce školního hřiště vč. oplocení, ZŠ
Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
Usnesení číslo: 7506/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0649/2018/INV ze dne
25.06.2018 se zhotovitelem VARREA s.r.o.,Oráčova 1327/3, Hrabůvka, 70030
Ostrava, IČO: 06989985 na realizaci VZ 47.17 na stavbu „Rekonstrukce školního
hřiště vč. oplocení, ZŠ Volgogradská, Ostrava-Zábřeh” v důsledku skutečnosti
vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu
dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu
neprovádění některých prací. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje
položkový rozpočet na tuto zakázku se zvyšuje konečná cena díla 2 416 990,28 Kč
vč. DPH na tuto zakázku o částku 141 463,17 Kč vč. DPH na částku 2 558 453,45 Kč
vč. DPH
2) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo agendové č. S/0649/2018/INV na realizaci VZ 47.17 na stavbu „Rekonstrukce
školního hřiště vč. oplocení, ZŠ Volgogradská, Ostrava-Zábřeh”
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 05.10.2018

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.
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INV/RMOb/0020/18
Dodatek k SoD č.
Ostrava-Zábřeh

Usnesení

INV
8

-

Rekonstrukce

objektu

Kpt.

Vajdy

6,

Usnesení číslo: 7507/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/1313/2017/INV ze dne
07.12.2017 se zhotovitelem JV Agro Morava s.r.o.,Meziříčská 2304, Rožnov pod
Radhoštěm, IČO: 26826411 na realizaci VZ 155.16 na stavbu „Rekonstrukce objektu
Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh” v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového
rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu dodatečných prací nad rámec SOD
nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se
upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku se zvyšuje konečná cena díla
22 507 256,80 Kč bez DPH na tuto zakázku o částku 35 830,84 Kč bez DPH na
částku 22 543 087,64 Kč bez DPH
2) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 8 ke Smlouvě
o dílo agendové č. S/1313/2017/INV na realizaci VZ 155.16 na stavbu „Rekonstrukce
objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh”
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 05.10.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0025/18
OVZ
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka
na služby) - VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy,
parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020
vč. čištění MK“
Usnesení číslo: 7508/RMOb-JIH/1418/183
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 všech dílčích
částí nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 100.18 „Zimní údržba místních
komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech
2018 – 2020 vč. čištění MK“ a o uzavření smlouvy pro všechny dílčí části této
nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Společnost pro zimní údržbu
komunikací, sdružení dodavatelů zastoupené na základě společenské smlouvy ze dne
05.09.2018 vedoucím členem AHOS CZ s.r.o., Pustkovecká 64/47, 708 00
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-Pustkovec, IČO: 26796481, za jednotkové nabídkové ceny uvedené v
přiloženém návrhu smlouvy
2) ukládá
odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh smlouvy s vybraným
dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 100.18 „Zimní
údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb
Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK“
Vyřizuje:

Mgr. Daniel Jeřábek,
T: 12.10.2018
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

3) ukládá
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy u této veřejné zakázky k podpisu
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV.
třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč.
čištění MK“
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 31.10.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0026/18
OVZ
Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce,
otevřené řízení) - VZ 108.18 „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor
Hrabůvka”
Usnesení číslo: 7509/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 108.18 „Náměstí
Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka” v otevřeném zadávacím řízení dle § 26 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
2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
- členové:
1. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí 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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- náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
- členové
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
- náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Mgr. Michaela Hanslíková Urubková, odbor právní
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce VZ 108.18 a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 31.01.2019

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0027/18
OVZ
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ
88.18 „Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v
městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2019 - 2020”
Usnesení číslo: 7510/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 88.18 „Zajištění celoroční údržby
veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2019 - 2020” 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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Usnesení

2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
- členové:
1. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení
- členové:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Tomáš Gemela, člen zastupitelstva obvodu a člen komise pro dopravu, parkovací
systémy, komunální, čistoty a pořádku
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
- náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Bc. Petr Smoleň, člen zastupitelstva obvodu a člen komise pro dopravu, parkovací
systémy, komunální, čistoty a pořádku
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Karel Pražák, člen zastupitelstva obvodu a předseda komise pro dopravu,
parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku
3) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 88.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem
na uzavření smlouvy u této nadlimitní veřejné zakázky
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 31.01.2019

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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