Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

Usnesení
184. schůze rady městského obvodu
konané dne 11.10.2018

čís.

7511/RMOb-JIH/1418/184
7596/RMOb-JIH/1418/184

______________________________
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 1/62

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 11.10.2018
Číslo usnesení

Materiál

Název

7511/RMOb-JIH/1418/184 ODK/RMOb/00 Odvod finančních prostředků organizace Technické
05/18
služby Ostrava-Jih p.o. z investičního fondu do
rozpočtu zřizovatele
7512/RMOb-JIH/1418/184 OFR/RMOb/00 Návrh rozpočtových opatření č. 32/2018 rozpočtu
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018
10/18
7513/RMOb-JIH/1418/184 OFR/RMOb/00 Návrh na změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkové
11/18
organizace zřízené statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih
7514/RMOb-JIH/1418/184 OFR/RMOb/00 Návrh na zřízení hlavní inventarizační komise k
provedení inventarizace majetku, pohledávek a
06/18
závazků městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018
7515/RMOb-JIH/1418/184 OFR/RMOb/00 Návrh na zřízení oprávnění k nakládání s
07/18
prostředky na účtech Komerční banky, a.s.
7516/RMOb-JIH/1418/184 OFR/RMOb/00 Návrh pojistné smlouvy o sdruženém pojištění
08/18
souboru vozidel
7517/RMOb-JIH/1418/184 OFR/RMOb/00 Návrh pojistné smlouvy o škodovém pojištění
09/18
majetku a odpovědnosti podnikatelů (pojištění
živelní, pojištění odcizení, pojištění skel, pojištění
elektronických zařízení, pojištění strojů, pojištění
věcí
během
silniční
dopravy,
pojištění
odpovědnosti)
7518/RMOb-JIH/1418/184 SOC/RMOb/00 Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s
pečovatelskou službou
02/18
7519/RMOb-JIH/1418/184 SOC/RMOb/00 Vyčlenění nebytových prostor na ul. Čujkovova
04/18
1719/31, Ostrava-Zábřeh, ze správy odboru
sociálně právní ochrany dětí do správy odboru
bytového a ostatního hospodářství a odboru sociální
péče
7520/RMOb-JIH/1418/184 SOC/RMOb/00 Žádost o finanční dar
03/18
7521/RMOb-JIH/1418/184 OMJ/RMOb/00 Záměr na pronájem části pozemku v k. ú.
41/18
Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna
7522/RMOb-JIH/1418/184 OMJ/RMOb/00 Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u
43/18
Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové
7523/RMOb-JIH/1418/184 OMJ/RMOb/00 Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Dubina u
45/18
Ostravy, ul. Horní
7524/RMOb-JIH/1418/184 OMJ/RMOb/00 Nabytí nemovité věci - stavby komunikace v k.ú.
47/18
Dubina u Ostravy, ul. Plzeňská x Horní
7525/RMOb-JIH/1418/184 OMJ/RMOb/00 Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul.
38/18
Krokova, k. ú. Zábřeh nad Odrou
7526/RMOb-JIH/1418/184 OMJ/RMOb/00 Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Starobělská
21/18
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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7527/RMOb-JIH/1418/184 OMJ/RMOb/00
49/18
7528/RMOb-JIH/1418/184 OMJ/RMOb/00
50/18
7529/RMOb-JIH/1418/184 OMJ/RMOb/00
51/18
7530/RMOb-JIH/1418/184 OMJ/RMOb/00
52/18
7531/RMOb-JIH/1418/184 OMJ/RMOb/00
48/18

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Pavlovova - Rudná
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita - Při Hůře
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú.
Dubina u Ostravy
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú.
Zábřeh nad Odrou
Stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Dubina u
Ostravy, svěřených a nesvěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih
7532/RMOb-JIH/1418/184 OMJ/RMOb/00 Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím
53/18
objektu v k. ú. Dubina u Ostravy
7533/RMOb-JIH/1418/184 OMJ/RMOb/00 Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
54/18
7534/RMOb-JIH/1418/184 OMJ/RMOb/00 Ukončení nájemní smlouvy a pronájem části
pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kpt. Vajdy
06/18
7535/RMOb-JIH/1418/184 OSR/RMOb/00 Předání hmotného movitého majetku k hospodaření
24/18
7536/RMOb-JIH/1418/184 OSR/RMOb/00 Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
25/18
Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové
organizace
7537/RMOb-JIH/1418/184 OSR/RMOb/00 Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018
26/18
příspěvkových organizací škol
7538/RMOb-JIH/1418/184 OSR/RMOb/00 Souhlas
se
zapojením
Mateřské
školy
27/18
Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové
organizace, do projektu financovaného z rozpočtu
MŠMT
7539/RMOb-JIH/1418/184 OSR/RMOb/00 Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka,
30/18
A. Kučery 20, příspěvkové organizace
7540/RMOb-JIH/1418/184 OSR/RMOb/00 Zahájení přípravy projektu “Revitalizace rybníků
28/18
ve Výškovicích” ke spolufinancování z programu
129 290 Ministerstva zemědělství České republiky
7541/RMOb-JIH/1418/184 OSR/RMOb/00 Předfinancování projektu “Digitální Lukáška”
31/18
7542/RMOb-JIH/1418/184 OSR/RMOb/00 Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní
29/18
škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře
6, příspěvkové organizaci
7543/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném
14/18
nájmu) bytu při nesplnění podmínek přechodu
nájmu bytu ze zákona
7544/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po
17/18
uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu ze
zákona
7545/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Žádost o předběžný souhlas s rekonstrukcí prostor
26/18
v objektu V Zálomu 1, 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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7546/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Pronájem bytu, uzavření smluv o ubytování,
29/18
ukončení nájmů bytů dohodou a podání výpovědi z
nájmu bytu
7547/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Pronájem bytů výběrovým řízením
30/18
7548/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení
31/18
nájmu)
7549/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Pronájem sociálních bytů vyčleněných na území
MOb Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce
28/18
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“
7550/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Schválení zápočtu za provedení stavebních prací
nájemci prostor sloužících podnikání v 2.NP
40/18
objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka
7551/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Ukončení nájmu garážového stání č. 4 v objektu k
34/18
bydlení na ul. Františka Formana 273/51,
Ostrava-Dubina, zveřejnění záměru
7552/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy na prostor
38/18
sloužící podnikání v objektu na ulici Rodimcevova
2060/20 v Ostravě-Zábřehu
7553/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v
37/18
objektu k bydlení na ul. Václava Košaře 123/3,
zveřejnění záměru
7554/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Pronájem garáže č. 4 v bytovém domě na ul.
Provaznická 1647/32, O.-Hrabůvka
32/18
7555/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem
39/18
garážových stání z důvodu rekonstrukce bytových
domů na ul. Fr. Formana 47 a 49, Ostrava-Dubina
7556/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v
objektu na ul. B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les
44/18
7557/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.
41/18
2/b/032/5/96 na pronájem prostoru v objektu na ul.
Horní 55, O.-Hrabůvka
7558/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Zveřejnění záměru na změnu nájemních smluv na
pronájem prostor v objektu na ul. 29.dubna 33,
42/18
O.-Výškovice
7559/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu
45/18
na ul. B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les
7560/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Žádost o uzavření dohody o splátkách společnosti
46/18
One Original s.r.o.
7561/RMOb-JIH/1418/184 OPR/RMOb/00 Žádost o vydání opatření obecné povahy v domě na
07/18
ul. Čujkovova 1714/21 v Ostravě-Zábřehu
7562/RMOb-JIH/1418/184 OPR/RMOb/00 Žádost J.P. o prominutí poplatků z prodlení
06/18
7563/RMOb-JIH/1418/184 INV/RMOb/002 Dodatek k SoD č. 1 - Dětské hřiště č. 4, MOb
3/18
Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova
7564/RMOb-JIH/1418/184 INV/RMOb/002 Investiční záměry č. 12-17/2018
2/18
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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7565/RMOb-JIH/1418/184 INV/RMOb/002 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
1/18
věcného břemene - služebnosti na stavbu “Zřízení
vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a
rekonstrukce MK - ul. 29. dubna”
7566/RMOb-JIH/1418/184 INV/RMOb/002 Dodatek č. 2 k SOD VZ 44.18 - Dětské hřiště před
domem Pavlovova 25, Ostrava - Zábřeh
4/18
7567/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní
44/18
VZ na služby) - VZ 120.18 „Provádění revizí a
kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav
hasicích přístrojů a hydrantů a revizí
elektroinstalace) v bytových domech a nebytových
objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava-Jih”
7568/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na
43/18
dodávky) - „Dodávka tří nových nástaveb pro
pracovní stroj Multicar M31C a tří nových nástaveb
pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C” VZ
99.18
7569/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na
33/18
stavební práce) - „Oprava elektroinstalace
domácích telefonů a zvonků v bytových domech
Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les” VZ
111.18
7570/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS
42/18
„Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví
SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“
7571/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná
zakázka na služby) - VZ 131.18 Zpracování
41/18
projektové dokumentace „Oprava podlahy v jídelně
a kuchyni ZŠ MUDr. Lukášové 29“
7572/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná
40/18
zakázka na služby) - VZ 129.18 Zpracování
projektové dokumentace „Výměna oken ZŠ V.
Košaře 6“
7573/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná
39/18
zakázka na služby) - VZ 128.18 Zpracování
projektové dokumentace „Oprava podlah v
tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15“
7574/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná
38/18
zakázka na služby) - VZ 124.18 Zpracování
projektové dokumentace „Oprava oplocení ZŠ
Březinova 52“
7575/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná
36/18
zakázka na služby) - VZ 127.18 Zpracování
projektové dokumentace „Oprava sociálního
zařízení MŠ B. Dvorského 2“
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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7576/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná
35/18
zakázka na služby) - VZ 126.18 Zpracování
projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ
Rezkova 14“
7577/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná
34/18
zakázka na služby) - VZ 125.18 Zpracování
projektové dokumentace „Oprava multifunkčního
hřiště ZŠ Kosmonautů 13“
7578/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na
24/18
stavební práce) - „Výměna elektroinstalace v
objektu Dolní 51, Ostrava-Zábřeh” VZ 110.18
7579/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby
30/18
zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní
systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně
technický dozor investora při realizaci stavebních a
jiných prací”
7580/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého
28/18
rozsahu na stavení práce) - VZ 133.18 „Výměna
oken v bytovém domě Hasičská 114/1”
7581/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná
29/18
zakázka na služby) - VZ 72.18 „Zajištění úklidu ve
společných prostorách bytových domů v majetku
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih”
7582/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na
32/18
stavební práce) - „Oprava elektroinstalace
společných a sklepních prostor bytových domů na
ul. V. Jiřikovského 27, 29, 31, 33, 35, 37,
Ostrava-Dubina” VZ 112.18
7583/RMOb-JIH/1418/184 ODK/RMOb/00 Návrh na uzavření smlouvy o čištění uličních
vpustí se společností Ostravské komunikace, a.s.
07/18
7584/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Aktualizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek
45/18
Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových
organizací
7585/RMOb-JIH/1418/184 OSR/RMOb/00 Stanovisko ke změně zápisu v rejstříku škol a
32/18
školských
zařízení
Základní
školy,
Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvkové
organizace
7586/RMOb-JIH/1418/184 ODK/RMOb/00 Žádost vlastníka pozemku o souhlas s kácením
06/18
dřevin
7587/RMOb-JIH/1418/184 SOC/RMOb/00 Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu na
05/18
podporu poskytování sociálních služeb pro rok
2019 financovaný z kap. 313 - MPSV státního
rozpočtu

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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7588/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého
48/18
rozsahu na stavební práce) - VZ 121.18 „Provádění
instalatérských a topenářských prací v bytových
domech v majetku SMO svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih”
7589/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého
rozsahu na stavení práce) - VZ 132.18 „Zateplení
37/18
střešní konstrukce na bytovém domě, ul. Horní č. p.
679, Ostrava-Hrabůvka”
7590/RMOb-JIH/1418/184 OVZ/RMOb/00 Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na
stavební práce) - „Výměna vstupních dveří,
49/18
Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“ VZ
115.18
7591/RMOb-JIH/1418/184 INV/RMOb/002 Rekonstrukce
objektu
sportovního
areálu
5/18
ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice - Dodatek č.
4
7592/RMOb-JIH/1418/184 INV/RMOb/002 Dodatek k SoD č. 2 - Bezbariérový přístup Domu
6/18
služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka
7593/RMOb-JIH/1418/184 INV/RMOb/002 Dodatek k SoD č. 1 - Zateplení obvodového pláště
7/18
domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace
střechy bytových domů Fr. Formana 51, 53,
Ostrava-Dubina
7594/RMOb-JIH/1418/184 ODK/RMOb/00 Smlouva o dílo - Slavnostní novoroční ohňostroj
08/18
2019
7595/RMOb-JIH/1418/184 OBH/RMOb/00 Udělení výjimky z organizačního řádu Úřadu
52/18
městského obvodu Ostrava-Jih a Zásad pro
zadávání veřejných zakázek na zadání a realizaci
veřejné zakázky
7596/RMOb-JIH/1418/184 OPVO/RMOb/0 Návrh dalšího termínu schůze Rady městského
003/18
obvodu Ostrava-Jih
Materiály, které byly staženy :
Materiál

Název

ODK/RMOb/00 Žádost majitele pozemku o souhlas s kácením
04/18
dřevin
Tiskové opravy :
Materiál

Název

OMJ/RMOb/00 Tisková
oprava
usnesení
RMOb
55/18
č. 7476/RMOb-JIH/1418/183 ze dne 27.09.2018,
bod 3)

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

(zn. předkl.)
ODK/RMOb/0005/18
ODK
Odvod finančních prostředků organizace Technické služby Ostrava-Jih
p.o. z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele
Usnesení číslo: 7511/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) ukládá
řediteli organizace Technické služby Ostrava-Jih, p.o. odvod finančních prostředků
z investičního fondu této organizace v celkové výši 1 035 tis. Kč na účet zřizovatele,
a to nejpozději do 15.10.2018 dle důvodové zprávy
Vyřizuje:

Ing. Miroslav Janečka,
ředitel TSOJ p.o.

T: 15.10.2018

(zn. předkl.)
OFR/RMOb/0010/18
OFR
Návrh rozpočtových opatření č. 32/2018 rozpočtu městského obvodu
Ostrava-Jih na rok 2018
Usnesení číslo: 7512/RMOb-JIH/1418/184
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)
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 3639, pol. 2122 o 198 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6122 o 198 tis. Kč
b)
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 3639, pol. 2122 o 837 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137 o 837 tis. Kč
c)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400202000000 o 159 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3xxx, 6171, pol. 6121,ORG dle bodu c) důvodové
zprávy předloženého materiálu o 159 tis. Kč
d)
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3699, pol. 5169 o 33 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5139 o 33 tis. Kč
f)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 170 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, ORG 363 o 67 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 363 o 103 tis. Kč
2. změnu závazných ukazatelů dle bodu f) důvodové zprávy předloženého 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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Usnesení

2) ukládá
realizovat bod 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Kateřina Blahová,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 26.10.2018

(zn. předkl.)
OFR
OFR/RMOb/0011/18
Návrh na změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
Usnesení číslo: 7513/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih:
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti
o částku 170 tis. Kč dle bodu 1) - 2) důvodové zprávy předloženého materiálu
2) ukládá
realizovat bod 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Kateřina Blahová,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 26.10.2018

(zn. předkl.)
OFR/RMOb/0006/18
OFR
Návrh na zřízení hlavní inventarizační komise k provedení inventarizace
majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Ostrava-Jih za rok
2018
Usnesení číslo: 7514/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) zřizuje
hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků
městského obvodu Ostrava-Jih za rok 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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2) jmenuje
hlavní inventarizační komisi, a to ve složení:
předseda hlavní inventarizační komise:
vedoucí odboru financí a rozpočtu
členové hlavní inventarizační komise:
tajemník úřadu
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
vedoucí dopravy a komunálních služeb
vedoucí odboru investičního
vedoucí odboru majetkového
vedoucí odboru právního
vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
vedoucí odboru hospodářské správy
tajemník hlavní inventarizační komise:
vedoucí oddělení účetnictví OFR
3) ukládá
ředitelům příspěvkových organizací předat odboru financí a rozpočtu prostřednictvím
věcně příslušného odboru závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek
a závazků za rok 2018
Vyřizuje:

PhDr. Daniel Jeřábek,
T: 15.02.2019
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Vyřizuje:

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

T: 15.02.2019

(zn. předkl.)
OFR/RMOb/0007/18
OFR
Návrh na zřízení oprávnění k nakládání s prostředky na účtech
Komerční banky, a.s.
Usnesení číslo: 7515/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zřízení oprávnění ke službám přímého bankovnictví na účtech zřízených u Komerční
banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07 pro Jiřinu
Hudečkovou, Šárku Hrubou a Ing. Denisu Kretkovou, ve znění přílohy
č. 1 předloženého materiálu
2) zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu “Příkazu k administraci”
uvedeného v příloze č. 1 předloženého 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.

Strana 10/62

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

3) ukládá
realizovat bod 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Kateřina Blahová,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.10.2018

(zn. předkl.)
OFR/RMOb/0008/18
Návrh pojistné smlouvy o sdruženém pojištění souboru vozidel

OFR

Usnesení číslo: 7516/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
uzavřít pojistnou smlouvu č. 1904510619 o sdruženém pojištění souboru vozidel
s Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, ve znění přílohy
č. 1 předloženého materiálu
2) zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu smlouvy
(zn. předkl.)
OFR/RMOb/0009/18
OFR
Návrh pojistné smlouvy o škodovém pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění skel, pojištění
elektronických zařízení, pojištění strojů, pojištění věcí během silniční
dopravy, pojištění odpovědnosti)
Usnesení číslo: 7517/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
uzavřít pojistnou smlouvu č. 706-59330-12 o škodovém pojištění majetku
a odpovědnosti podnikatelů s Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16,
110 00 Praha 1, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
2) zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu smlouvy
(zn. předkl.)
SOC/RMOb/0002/18
SOC
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou
službou
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 číslo: 7518/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici
Horymírova v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 123, 0+2, I. kat., č. b. 40
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem Ostrava-Zábřeh, Rottrova X
(zn. předkl.)
SOC/RMOb/0004/18
SOC
Vyčlenění
nebytových
prostor
na
ul.
Čujkovova
1719/31,
Ostrava-Zábřeh, ze správy odboru sociálně právní ochrany dětí do
správy odboru bytového a ostatního hospodářství a odboru sociální
péče
Usnesení číslo: 7519/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
I. vyčlenění nebytového prostoru č. 7 a 8 o celkové výměře 47,9 m2 v budově
Rodinného centra, č. p. 1719, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 2184
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1719/31,
Ostrava-Zábřeh, ze správy odboru sociálně právní ochrany dětí do správy
odboru bytového a ostatního hospodářství, dle důvodové zprávy
II.

o vyčlenění nebytového prostoru č. 2 o celkové výměře 22,83 m2 v budově
Rodinného centra, č. p. 1719, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 2184
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1719/31,
Ostrava-Zábřeh, ze správy odboru sociálně právní ochrany dětí do správy
odboru sociálních věcí, zaměstnancům Statutárního města Ostravy, Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih, zařazených do odboru sociální péče k výkonu
jejich činnosti, dle důvodové zprávy

(zn. předkl.)
SOC/RMOb/0003/18
Žádost o finanční dar

SOC

Usnesení číslo: 7520/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí daru obecně
prospěšné společnosti Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., se sídlem Gurťjevova 459/11,
Ostrava-Zábřeh, IČ 26850176 ve výši 50 000 Kč na úhradu nákladů na vystoupení
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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Davida Stypky a kapely Bandjeez a vystoupení kapely Banda del Café
na společenském večeru benefičního koncertu a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu
2) souhlasí
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za účelem
propagace městského obvodu Ostrava-Jih
(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0041/18
OMJ
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy,
ul. 29. dubna
Usnesení číslo: 7521/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 740/4 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 15,0 m² (5,0 m x 3,0 m) v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem
umístění a užívání parkovacího stání, na dobu určitou 5 let, s tím, že po uplynutí
se změní doba pronájmu na neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0043/18
OMJ
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty
Vlasákové
Usnesení číslo: 7522/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 121/1 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 13,0 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, za účelem umístění a užívání
parkovacího stání, na dobu určitou 5 let, s tím, že po uplynutí se změní doba
pronájmu na neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0045/18
Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

OMJ

Usnesení číslo: 7523/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města
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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prodat pozemek parc.č. 248/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1426 m2
v k. ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih
(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0047/18
OMJ
Nabytí nemovité věci - stavby komunikace v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Plzeňská x Horní
Usnesení číslo: 7524/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
nenabýt stavbu komunikace na pozemku parc.č. 272 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 2097 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, od společnosti AUTOMONT
CSW, spol. s r.o., IČO: 41034511, se sídlem Horní 3023/122, Bělský Les,
700 30 Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením správy
městskému obvodu Ostrava-Jih, za úplatu ve výši 3 000 000 Kč na základě
znaleckého posudku č. ZU-FAST_105/2015 ze dne 16.03.2015
(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0038/18
OMJ
Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Krokova, k. ú. Zábřeh
nad Odrou
Usnesení číslo: 7525/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/12 zahrada o výměře 63 m²,
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem užívání zahrádky č. 5 na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní dobou
(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0021/18
OMJ
Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská
Usnesení číslo: 7526/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města
prodat pozemek p. p. č. 121/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m²
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
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 svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy
rozhodnout o záměru města neprodat uvedený pozemek
(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0049/18
OMJ
Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova Rudná
Usnesení číslo: 7527/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m²
a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 100 m², výměra celkem 120 m²,
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání částí
pozemků jako zahrádky č. 10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Ostrava-Zábřeh, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 320 Kč
ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve
znění přílohy č. 2 tohoto materiálu
(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0050/18
OMJ
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita - Při
Hůře
Usnesení číslo: 7528/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 6371 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
17 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita – Při Hůře, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku pod
zahradní chatkou na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou
(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0051/18
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy

OMJ

Usnesení číslo: 7529/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku p.č. 71/3 ostatní plocha,
jiná plocha, v k. ú. Dubina u Ostravy, za účelem uložení podzemní kabelové přípojky
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 15/62

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

VN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická
874/8, 40502 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 2 400 Kč + zákonná
sazba DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemní kabelové
přípojky VN, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 443-75/2018
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
2) rozhodla
uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
40502 Děčín, Děčín IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu
(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0052/18
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou

OMJ

Usnesení číslo: 7530/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem uložení podzemní kabelové
přípojky NN včetně přípojkové skříně, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín, Děčín IV-Podmokly,
za celkovou úplatu 2 000 Kč + zákonná sazba DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemní kabelové
přípojky NN včetně přípojkové skříně, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 3462-308/2017 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
2) rozhodla
uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
40502 Děčín, Děčín IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu
(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0048/18
OMJ
Stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, svěřených
a nesvěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
Usnesení číslo: 7531/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) vydává
souhlasné stanovisko ke směně pozemků parc.č. 100/52, ostatní plocha, 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.

Strana 16/62

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

komunikace, parc.č. 100/93, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Dubina
u Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih a pozemků parc.č. 100/86,
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 100/87, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Dubina u Ostravy, nesvěřených městskému obvodu Ostrava-Jih,
do vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
2) doporučuje
statutárnímu městu Ostrava vypořádat všechny pozemky ve vlastnictví statutárního
města Ostravy pod tramvajovou drahou na území městského obvodu Ostrava-Jih
(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0053/18
OMJ
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím objektu v k. ú.
Dubina u Ostravy
Usnesení číslo: 7532/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o záměru pronajmout:
1. parkovací stání č. 92 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy,
ul. Ladislava Hosáka za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
2. parkovací stání č. 93 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy,
ul. Ladislava Hosáka za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0054/18
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

OMJ

Usnesení číslo: 7533/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
v souladu se Zásadami pro evidenci majetku o vyřazení a následné likvidaci
neupotřebitelného majetku – dálkových ovladačů k vratům parkovacích objektů
v k. ú. Dubina u Ostravy, spravovaného pod ORJ 12 (materiál na skladě; materiál
– ovladače krytá stání) v celkové výši 35 990 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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(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0006/18
OMJ
Ukončení nájemní smlouvy a pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Kpt. Vajdy
Usnesení číslo: 7534/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
a) ukončit Nájemní smlouvu ev.č. 13/624/OMJ ze dne 01.04.1992, ve znění
dodatků, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX, Ostrava - Zábřeh, jejímž předmětem je nájem části pozemku
p.p.č. 654/19 o výměře 62 m2 a části pozemku p.p.č. 566/145 o výměře 389 m2
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kpt. Vajdy, dohodou ke dni 31.12.2018 a uzavřít
dohodu o ukončení nájmu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu
b) pronajmout část pozemku p.p.č. 654/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 405 m2
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kpt. Vajdy, společnosti ŠÍP STAVING s.r.o.,
IČO 25385755, se sídlem Kpt. Vajdy 3047/20, Zábřeh, 700 30, za účelem
užívání oplocené části pozemku jako zázemí firmy, s ročním nájemným ve výši
45 Kč/m2/rok, tj. 18 225 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu
OSR/RMOb/0024/18
Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

OSR

Usnesení číslo: 7535/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Mateřské škole Harmonii
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci, v celkové hodnotě
93 433,78 Kč dle důvodové zprávy
(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0025/18
OSR
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Kulturního zařízení
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace
Usnesení číslo: 7536/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace,
v celkové hodnotě 434 983,01 Kč dle předloženého 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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2) ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
Vyřizuje:

Jarmila Krejčová,
předseda likvidační komise

T: 30.11.2018

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0026/18
OSR
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 příspěvkových
organizací škol
Usnesení číslo: 7537/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2018 Základní školy Ostrava-Zábřeh,
Jugoslávská 23, příspěvkové organizace a Základní školy a mateřské školy MUDr.
Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, dle
předložené důvodové zprávy
2) schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2018
- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace,
a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 9 tis. Kč, dle
předložené důvodové zprávy
- Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace, a to snížením plánovaných nákladů na
odpisy majetku ve výši 7 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy
(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0027/18
OSR
Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1,
příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT
Usnesení číslo: 7538/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Za Školou 1, příspěvkové organizace, do projektu v rámci dotačního programu MŠMT
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II“

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.)
OSR/RMOb/0030/18
OSR
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole
a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizace
Usnesení číslo: 7539/RMOb-JIH/1418/184
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-Hrabůvka, A. Kučery 20,
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 462 000 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy
2) ukládá
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizaci jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Vyřizuje:

Mgr. Rostislav Pytlík,
ředitel

T: 30.04.2019

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0028/18
OSR
Zahájení přípravy projektu “Revitalizace rybníků ve Výškovicích”
ke spolufinancování z programu 129 290 Ministerstva zemědělství
České republiky
Usnesení číslo: 7540/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
zahájení přípravy projektu “Revitalizace rybníků ve Výškovicích” ke spolufinancování
z programu 129 290 Ministerstva zemědělství České republiky
(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0031/18
Předfinancování projektu “Digitální Lukáška”

OSR

Usnesení číslo: 7541/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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1) bere na vědomí
usnesení Rady města č. 10241/RM1418/138 ze dne 02.10.2018 ve věci Schválení
předfinancování projektu “Digitální Lukáška“ v rámci výzvy nositele ITI ostravské
aglomerace
(zn. předkl.)
OSR
OSR/RMOb/0029/18
Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole a mateřské škole
Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci
Usnesení číslo: 7542/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s poskytnutím návratné finanční výpomoci Základní škole a mateřské škole
Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci ve výši 88 000 Kč
na předfinancování projektu „Šablony II“
2) doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci
ve výši 88 000 Kč na předfinancování projektu „Šablony II“
(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0014/18
OBH
Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu při
nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu ze zákona
Usnesení číslo: 7543/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
a) ukončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
ke dni 31.10.2018, dle důvodové zprávy
Provaznická XXXXXXXX, 1+2, standard, č. b. X
XXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, Provaznická XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka
a XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXX, Šeříková XXXXX, Ostrava-Výškovice
b) uzavření smlouvy o společném nájmu bytu s účinností od 01.11.2018 na dobu
určitou, dle důvodové zprávy
Provaznická XXXXXX, 1+2, standard, č. b. X
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, Provaznická XXXXXX, 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.
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nar.

XXXXXXXXXX,

Provaznická

XXXXXXX,

2.
a) ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, ke dni faktického předání
bytu jeho nájemcem, dle důvodové zprávy
Slezská XXXXX, 1+2, standard, č. b. X
XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, Za Vinicí XXX, Loděnice (okr. Beroun)
s tím, že nájemce je povinen 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 převzal,
přihlédnuto bude jen k obvyklému opotřebení. Nájemce odstraní v bytě změny, které
provedl se souhlasem pronajímatele, pokud si strany ujednaly, že uvedou byt do
původního stavu, odstraní také všechny změny, které v bytě provedl bez souhlasu
pronajímatele, pokud pronajímatel nájemci nesdělil, že odstranění takových změn
nežádá. Byt bude řádně odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a nic dalšího mu
nebude bránit v přístupu do bytu
b) o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. X nacházející se ve 2. nadzemním podlaží
stavby č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXX - zastavěná plocha
a nádvoří v katastrálním území Hrabůvka, adresní místo Slezská XX, obec Ostrava,
s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, Slezská XXXXX, Ostrava-Hrabůvka,
dle důvodové zprávy
(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0017/18
OBH
Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od
přechodu nájmu bytu ze zákona
Usnesení číslo: 7544/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
a) o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne uzavření
smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Horymírova XXXXXX, 0+2, standard, č. b. X
XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX, 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.
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b) o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 18.12.2018,
dle důvodové zprávy
Plzeňská XXXXXX, 0+2, standard, č. b. XX
XXXXXXXX XXXXXX, Plzeňská XXXXX, Ostrava-Zábřeh
c) o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 25.11.2018,
dle důvodové zprávy
Volgogradská XXXXXX, 1+2, standard, č. b. XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Volgogradská XXXXXX, Ostrava-Zábřeh
(zn. předkl.)
OBH
OBH/RMOb/0026/18
Žádost o předběžný souhlas s rekonstrukcí prostor v objektu
V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh
Usnesení číslo: 7545/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) vydává
předběžný souhlas s provedením rekonstrukce prostor v objektu V Zálomu 2948/1,
Ostrava-Zábřeh, nájemci Cirkus trochu jinak, z.s., IČO 22878670, se sídlem
Hlavní 34, 742 85 Vřesina, zastoupenému Václavem Pokorným, v rozsahu dle
důvodové zprávy
(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0029/18
OBH
Pronájem bytu, uzavření smluv o ubytování, ukončení nájmů bytů
dohodou a podání výpovědi z nájmu bytu
Usnesení číslo: 7546/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
1.
a) o pronájmu bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu,
dle důvodové zprávy
Volgogradská 2397/96, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 3 – XXXXXXXX
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, Patrice Lumumby XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh
b) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, Patrice Lumumby XXXXXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. 11

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. o uzavření smluv o ubytování na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy
o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové
zprávy
a) místnost č. 13 - XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, Horní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka
b) místnost č. 14 - XXXXXXXX, nar. XXXXXXX, Horní XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka
c) místnost č. 19 - XXXXXXX, nar. XXXXXXX, Horní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka
3. o ukončení nájmů (společných nájmů) bytů dohodou smluvních stran podle
ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
a) XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX (trvale bytem Svazácká XXXXXX,
Ostrava-Zábřeh), Svornosti 2298/37, Ostrava-Zábřeh, č. b. 5
b) XXXXXX, nar. XXXXXX, V. Košaře XXX, Ostrava-Dubina, č. b. 59
c) XXXXXX, nar. XXXXXX, Horymírova XXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. 64
d) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXX, Volgogradská XXXXX, Ostrava-Zábřeh,
č. b. 6
e) XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX,
nar. XXXXX,
Vaňkova XXXX, Ostrava-Bělský Les, č. b. 28
f) XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX (trvale bytem Provaznická XXXXX,
Ostrava-Hrabůvka) a XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX (trvale bytem Zadní Ves XXX),
Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 9
g) XXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, Fr. Formana XXXXXX, Ostrava-Dubina, č. b. 8
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.
4. o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1,2, občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
XXXXXXXX, nar. XXXXXXX, Dr. Šavrdy XXXXXX, Ostrava-Bělský Les, č. b. 2
(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0030/18
Pronájem bytů výběrovým řízením

OBH

Usnesení číslo: 7547/RMOb-JIH/1418/184
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
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) Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina, 0+2, standard, č. b. 4 - XXXXXXXXXXXX,
nar. XXXXXX, A. Gavlase XXXXX, Ostrava-Dubina
b) Velflíkova 287/12, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 4 - XXXXXXXXXXXX,
nar. XXXXXX, Výškovická XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh
c) Zlepšovatelů 556/14, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 6 - XXXXXXXXXXX,
nar. XXXXXX, Tarnavova XXXXX, Ostrava-Zábřeh
d) Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice, 1+2, standard, č. b. 17 - XXXXXXX
XXXXX, nar. XXXXXX, Lumírova XXXXX, Ostrava-Výškovice
e) Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 44 - XXXXXX,
nar. XXXXXX, Horní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka
f) Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 80 - XXXXXX,
nar. XXXXXX, Ostravice XXX
g) Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 74 - XXXXXX,
nar. XXXXX, Svazácká XXXXX, Ostrava-Zábřeh
h) Rodimcevova 2060/24, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 4 - XXXXXXXXXX,
nar. XXXXXX, J. Maluchy XXXXX, Ostrava-Dubina
ch) Svornosti 2304/45, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 7 - XXXXXXXXXXXX,
nar. XXXXXX, Na Výspě XXXXX, Ostrava-Výškovice
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením
za smluvní nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
2. o pronájmu bytů 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 dohod o přistoupení k dluhu, dle důvodové
zprávy
a) V. Jiřikovského 171/35, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 8 - XXXXXX,
nar. XXXXX, V. Jiřikovského XXXXX, Ostrava-Dubina
b) Edisonova 383/27, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 2 - XXXXXXXX
XXXXXX, nar. XXXXXX, Dvouletky XXX, Ostrava-Hrabůvka
c) Jubilejní 345/60, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 3 - XXXXXX,
nar. XXXXXX, Pavlovova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh
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
3. o pronájmu bytů výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu
určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
a) Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina, 0+2, standard, č. b. 11 - XXXXXXXXXXX,
nar. XXXXXX, V. Košaře XXXXX, Ostrava-Dubina
b) Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 88 - XXXXXXX,
nar. XXXXX,
Kosmonautů
XXXXXX,
Ostrava-Zábřeh
a
XXXXXXXXXXX,
nar. XXXXXX, Kosmonautů XXXXXX, 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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v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením
v rámci nízkonákladového bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové
zprávy
(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0031/18
Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu)

OBH

Usnesení číslo: 7548/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu ze dne 03.10.2012 a skončení nájmu bytu
ke dni 31.10.2018, dle důvodové zprávy
XXXXXXXXXXXXXXXX, standard, č. b. XX
XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX
2) trvá
na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy
XXXXXXXXXXXXXXXX, 1+3, standard, č. b. XX
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX
(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0028/18
OBH
Pronájem sociálních bytů vyčleněných na území MOb Ostrava-Jih v
rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě
Ostrava“
Usnesení číslo: 7549/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o pronájmu sociálního bytu na dobu určitou, s účinností od 01.11.2018 do 31.01.2019,
nejdříve však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením
k vykonatelnosti co do povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle
důvodové zprávy
a) Zlepšovatelů 570/42, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 4
XXXXXXXXX, nar. XXXXXX, Aloise Gavlase XXXXX, Ostrava-Dubina
b) Zlepšovatelů 558/18, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 2
XXXXXXXXXX, nar. XXXXXX, Cholevova XXXXX, Ostrava-Hrabůvka
c) Patrice Lumumby 2263/2, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 3
XXXXX, nar. XXXXXX, Výškovická XXXXXX, Ostrava-Zábřeh
v případě odstoupení schváleného žadatele o pronájem sociálního bytu o dalším
žadateli v pořadí dle důvodové zprávy
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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(zn. předkl.)
OBH
OBH/RMOb/0040/18
Schválení zápočtu za provedení stavebních prací nájemci prostor
sloužících podnikání v 2.NP objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka
Usnesení číslo: 7550/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
provedení zápočtu skutečně vynaložených nákladů 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 nájemcem Startronic
- luna s.r.o., IČO 27846741, se sídlem Truhlářská 710/2A, 719 00 Ostrava-Kunčice,
v rozsahu předloženého materiálu, maximálně však ve výši 204 866 Kč v nájemném,
dle důvodové zprávy
(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0034/18
OBH
Ukončení nájmu garážového stání č. 4 v objektu k bydlení na ul.
Františka Formana 273/51, Ostrava-Dubina, zveřejnění záměru
Usnesení číslo: 7551/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o ukončení nájmu garážového stání č. 4 v objektu k bydlení na ul. Františka
Formana 273/51 v Ostravě-Dubině s nájemcem XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX, dohodou ke dni 31.10.2018 a o zveřejnění záměru
na pronájem garážového stání č. 4 v 1. PP objektu k bydlení č.p. 273, který
je součástí pozemku p.č. 71/118 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr.
Formana 273/51, Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní
lhůtou, s účelem užívání garážování motorového vozidla a s minimální výší měsíčního
nájemného 815 Kč vč. DPH
(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0038/18
OBH
Zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v
objektu na ulici Rodimcevova 2060/20 v Ostravě-Zábřehu
Usnesení číslo: 7552/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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1) nesouhlasí
se zpětvzetím výpovědi nájemní smlouvy č. 007/18/OBH, uzavřené dne 15.01.2017
na prostor sloužící podnikání v objektu k bydlení na ulici Rodimcevova 2060/20
v Ostravě -Zábřehu, podaným nájemcem Ladislavem Surmajem se sídlem
Vaňkova 1011/48, Ostrava-Bělský Les, IČO 75389100
2) konstatuje, že
s odkazem na ust. § 572 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník je i nadále účinná
výpověď nájemní smlouvy podaná Ladislavem Surmajem dne 30.07.2018
(zn. předkl.)
OBH
OBH/RMOb/0037/18
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení
na ul. Václava Košaře 123/3, zveřejnění záměru
Usnesení číslo: 7553/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) bere na vědomí
výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení č.p. 123/3, který je
součástí pozemku p.č. 106/40 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Václava
Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, podanou nájemcem Miroslavem Dominem se sídlem
Václava Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, IČO 14604060
2) rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 16 m² v objektu
k bydlení č.p. 123, který je součástí pozemku p.č. 106/40 v k. ú. Dubina u Ostravy,
adresní místo Václava Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní lhůtou, s minimální výší nájemného 550 Kč/m²/rok, bez určení
účelu užívání, za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány hazardní hry
a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebude
provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
ve znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016
Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány
činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami
a činnosti s erotickým podtextem, dle důvodové zprávy
(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0032/18
OBH
Pronájem garáže č. 4 v bytovém domě na ul. Provaznická 1647/32,
O.-Hrabůvka
Usnesení číslo: 7554/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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1) rozhodla
o pronájmu garáže č. 4 o výměře 23,81 m² v bytovém domě č.p. 1647, který je
součástí pozemku p.č.st. 2225 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Provaznická 1647/32,
Ostrava-Hrabůvka ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému
obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou,
s výší nájemného 1 223 Kč/měsíc vč. DPH, za účelem garážování motorového
vozidla, v rozsahu dle schválené vzorové nájemní smlouvy NS 02, a to za podmínky
uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci
k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy
(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0039/18
OBH
Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem garážových stání z důvodu
rekonstrukce bytových domů na ul. Fr. Formana 47 a 49,
Ostrava-Dubina
Usnesení číslo: 7555/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o poskytnutí slevy z nájemného za garážová stání v objektu k bydlení č.p. 271, který
je součástí pozemku p.č. 71/109 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr.
Formana 271/47, Ostrava-Dubina a v objektu k bydlení č.p. 272, který je součástí
pozemku p.č. 71/110 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 272/49,
Ostrava-Dubina za období od 01.04.2018 do 31.08.2018 z důvodu nemožnosti
používat garážová stání během realizace investiční akce „Zateplení obvodového
pláště domu, střechy, stropů a oprava střechy” v bytových domech, v celkové výši
51 115 Kč, jednotlivým nájemcům takto:
a) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, měsíční nájem 408 Kč,
sleva celkem 2 040 Kč
b) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, měsíční nájem 815 Kč,
sleva celkem 4 075 Kč
c) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, měsíční nájem 815 Kč,
sleva celkem 4 075 Kč
d) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, měsíční nájem 815 Kč,
sleva celkem 4 075 Kč
e) XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, měsíční nájem 815 Kč,
sleva celkem 4 075 Kč
f) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, měsíční nájem 815 Kč,
sleva celkem 4 075 Kč
g) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, měsíční nájem 815 Kč,
sleva celkem 4 075 Kč
h) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, měsíční nájem 850 Kč,
sleva celkem 4 250 Kč
ch) XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, měsíční nájem 815 Kč,
sleva celkem 4 075 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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i) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, měsíční nájem 815
sleva celkem 4 075 Kč
j) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, měsíční nájem 815
sleva celkem 4 075 Kč
k) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, měsíční nájem 815
sleva celkem 4 075 Kč
l) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, měsíční nájem 815
sleva celkem 4 075 Kč
(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0044/18
Výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu na
ul. B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les

Kč,
Kč,
Kč,
Kč,

OBH

Usnesení číslo: 7556/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
vypovědět společnosti J G Centrum, s.r.o., IČO 25353292, se sídlem Bohumíra
Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, nájemní smlouvu č. 061/18/OBH ze dne
27.03.2018, na pronajatý prostor sloužící podnikání v objektu č. p. 978, který
je součástí pozemku p.č. 131 v k. ú. Dubina u Ostrava, adresní místo Bohumíra
Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, dle sjednaných podmínek a učinit kroky
k vyklizení pronajatého prostoru sloužícího podnikání, 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

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0041/18
OBH
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2/b/032/5/96 na pronájem
prostoru v objektu na ul. Horní 55, O.-Hrabůvka
Usnesení číslo: 7557/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/5/96 ze dne 11.01.1996,
ve znění dodatků, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 168,80 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 nájemcem Česká pošta, s.p.,
IČO 47114983, se sídlem Politickým vězňů 909/4, Praha 1, na úpravu podmínek
týkajících se umístění reklamy, štítů, návěstidel a podobných znamení v předmětném
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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prostoru a vymezení prostoru na liniových poutačích pro označení provozoven
a podmínek spojených s jejich umístěním a užíváním, v rozsahu předloženého
návrhu, dle důvodové zprávy
2) zmocňuje
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství k podpisu dodatku dle tohoto
usnesení
3) ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Blanka Jaloviecová,
T: 30.11.2018
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0042/18
OBH
Zveřejnění záměru na změnu nájemních smluv na pronájem prostor v
objektu na ul. 29.dubna 33, O.-Výškovice
Usnesení číslo: 7558/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
a) zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 2/b/014/797/05 ze dne 04.08.2006,
ve znění dodatků, uzavřené s nájemcem prostoru sloužícího podnikání spolkem
Gymnastický klub Vítkovice, z.s., IČO 61988871, se sídlem 29. dubna 259/33,
Ostrava-Výškovice, 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,
za účelem provozování specializované haly pro sportovní gymnastiku, s výší ročního
nájemného 120 773 Kč, na dobu určitou do 31.12.2023 s tříměsíční výpovědní dobou,
a to z důvodu zvýšení výměry pronajatého prostoru o 20 m2, tj. z výměry 766,55 m2
na novou výměru 786,55 m2,
b) zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 2/b/014/311/07 ze dne 23.02.2007,
ve znění dodatků, uzavřeném s nájemcem prostoru sloužícího podnikání společnosti
VONO SPORT s.r.o., IČO 25838911, se sídlem 29. dubna 259/33,
Ostrava-Výškovice, 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,
za účelem užívání jako výrobny sportovních potřeb, s výší ročního nájemného
60 168 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, a to z důvodu snížení
výměry pronajatého prostoru o 20 m2, tj. z výměry 102 m2na novou výměru 82 m2,
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/0045/18
OBH
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. B. Četyny
978/19, O.-Bělský Les
Usnesení číslo: 7559/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 77,85 m2 v objektu č. p. 978, který
je součástí pozemku p.č.131 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo B.
Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, panu Milanu Lipinovi, IČO 65481321, se sídlem
Horní 1479/88, Ostrava-Hrabůvka, a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 2 219 Kč/m2/rok, za účelem
provozování rychlého občerstvení, 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

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0046/18
Žádost o uzavření dohody o splátkách společnosti One Original s.r.o.

OBH

Usnesení číslo: 7560/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
uzavřít dohodu o splátkách se společností One Original s.r.o., IČO 26834928,
se sídlem U Boříka 31/405, Ostrava-Nová Ves, nájemcem prostoru sloužícího
podnikání v objektu č. p. 3054, který je součástí pozemku p.č.st. 4911 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, adresní místo Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, na úhradu dlužných
záloh na služby spojených s užíváním prostoru ve výši 167 044 Kč formou
pravidelných měsíčních splátek ve výši 9 281 Kč, a to po dobu 18 měsíců, poslední
18. splátka je stanovena ve výši 9 267 Kč, 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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(zn. předkl.)
OPR/RMOb/0007/18
OPR
Žádost o vydání opatření obecné povahy v domě na ul. Čujkovova
1714/21 v Ostravě-Zábřehu
Usnesení číslo: 7561/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
návrh odpovědi na obdrženou petici dle předloženého návrhu
2) rozhodla
podat žádost o vydání opatření obecné povahy dle ustanovení § 33d zákona
č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a to dle
přílohy materiálu
(zn. předkl.)
OPR/RMOb/0006/18
Žádost J.P. o prominutí poplatků z prodlení

OPR

Usnesení číslo: 7562/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih neprominout XXXXXX XXXXXX
poplatky z prodlení ve výši 140 549,02 Kč za dobu od 06.02.2012 do 11.10.2018,
které sledují dluh vzniklý jmenované z titulu užívání bytu č. X na ulici Lumírova XXXX
v Ostravě-Výškovicích v období 01, 04 a 05/2012 dle důvodové zprávy
(zn. předkl.)
INV/RMOb/0023/18
INV
Dodatek k SoD č. 1 - Dětské hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka,
ul. Mitušova
Usnesení číslo: 7563/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0682/2018/INV ze dne
11.07.2018 se zhotovitelem DAV, a.s., Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČO: 00575381 na realizaci VZ 48.18 na stavbu „Dětské hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih,
Hrabůvka, ul. Mitušova” v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového
rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu dodatečných prací nad rámec SOD
nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých
prací.Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na
tuto zakázku, se snižuje konečná cena díla 5 599 282,84 Kč vč. DPH na tuto 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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o částku -10 621,62 Kč vč. DPH na částku 5 588 661,22 Kč vč. DPH
2) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo agendové č. S/0682/2018/INV na realizaci VZ 48.18 na stavbu „Dětské hřiště
č. 4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova”
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 25.10.2018

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0022/18
Investiční záměry č. 12-17/2018

INV

Usnesení číslo: 7564/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
1. IZ č. 12/2018 – Revitalizace předprostoru Kotva
2. IZ č. 13/2018 – Realizace cyklostezky na ul. Cholevova od ul. Fr. Lýska
po ul. J. Herolda, k. ú. Hrabůvka
3. IZ č. 14/2018 – Zateplení a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14,
Ostrava-Zábřeh
4. IZ č. 15/2018 – Zateplení objektu MŠ Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka
5. IZ č. 16/2018 – Zateplení a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90,
Ostrava-Hrabůvka
6. IZ č. 17/2018 – Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Gavlase 12A,
Ostrava-Hrabůvka
2) ukládá
zajistit zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 26.11.2018

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0021/18
INV
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti na stavbu “Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o.
a rekonstrukce MK - ul. 29. dubna”
Usnesení číslo: 7565/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
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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- služebnosti na stavbu “Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce
MK - ul. 29. dubna” pro účely přeložení vedení veřejné komunikační sítě UPC Česká
republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 -Nusle, IČO: 00562262
2) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 30.11.2018

(zn. předkl.)
INV
INV/RMOb/0024/18
Dodatek č. 2 k SOD VZ 44.18 - Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,
Ostrava - Zábřeh
Usnesení číslo: 7566/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 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 o 91 020,97 Kč bez DPH na částku
1 046 550,74 Kč bez DPH
2) ukládá
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením
Dodatku č. 2 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: 19.10.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0044/18
OVZ
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ
120.18 „Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav
hasicích přístrojů a hydrantů a revizí elektroinstalace) v bytových
domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava-Jih”
Usnesení číslo: 7567/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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1) rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 120.18
„Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích přístrojů
a hydrantů a revizí elektroinstalace) v bytových domech a nebytových objektech
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih” dle § 26 v návaznosti na ust. § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění
pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu
2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
- členové:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- náhradníci členů:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
- členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
4. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
- náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
5. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 120.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem
na uzavření rámcové smlouvy u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 18.01.2019

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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(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0043/18
OVZ
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) „Dodávka tří nových nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří
nových nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C” VZ 99.18
Usnesení číslo: 7568/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky
u veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 99.18 „Dodávka tří nových
nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nových nástaveb pro zametací stroj
Hako Citymaster 1250C” a o uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem:
- A-TEC servis s.r.o., Příborská 2320, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 25357069,
za nabídkovou cenu 990 000 Kč bez DPH
2) ukládá
odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh kupní smlouvy s vybraným
dodavatelem k VZ 99.18 „Dodávka tří nových nástaveb pro pracovní stroj Multicar
M31C a tří nových nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C”
Vyřizuje:

PhDr. Daniel Jeřábek,
T: 25.10.2018
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

3) ukládá
oddělení veřejných zakázek předat návrh kupní smlouvy k podpisu starostovi
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
na dodávky VZ 99.18 „Dodávka tří nových nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C
a tří nových nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C”
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 30.11.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0033/18
OVZ
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce)
- „Oprava elektroinstalace domácích telefonů a zvonků v bytových
domech Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les” VZ 111.18
Usnesení číslo: 7569/RMOb-JIH/1418/184
k usnesení č. 7424/RMOb-JIH/1418/182

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 Ostrava-Jih
1) rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky
u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 111.18 „Oprava
elektroinstalace domácích telefonů a zvonků v bytových domech Dr. Šavrdy 7, 9, 11,
Ostrava-Bělský Les” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- DORMAT elektrotechnika s.r.o., Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČO: 02343371, za nabídkovou cenu 245 475 Kč bez DPH a lhůtou
realizace 40 kalendářních dnů od zahájení díla
2) ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem k VZ 111.18 „Oprava elektroinstalace domácích telefonů a zvonků
v bytových domech Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les”
Vyřizuje:

Ing. Blanka Jaloviecová,
T: 25.10.2018
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

3) ukládá
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na
stavební práce VZ 111.18 „Oprava elektroinstalace domácích telefonů a zvonků
v bytových domech Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les”
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 30.11.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0042/18
OVZ
Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané
v DNS) - VZ 10.16 DNS „Provádění oprav ve volných bytech
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“
Usnesení číslo: 7570/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) bere na vědomí
zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám
zadávaným v DNS VZ 10.16 Dynamický nákupní systém “Provádění oprav ve volných
bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih” dle § 141 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
za III. čtvrtletí roku 2018, a to:
- 105/2018 Oprava volného bytu č. 3, Volgogradská 74/2424, Ostrava-Zábřeh,
- 106/2018 Oprava volného bytu č. 8, Volgogradská 92/2376, Ostrava-Zábřeh,
- 109/2018 Oprava volného bytu č. 19, B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les,
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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- 111/2018 Oprava volného bytu č. 22, Horymírova 4/2975, Ostrava-Zábřeh,
- 115/2018 Oprava volného bytu č. 39, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh,
- 117, 118, 119/2018 Oprava volných bytů č. 15, č. 44 a č. 82, Čujkovova 31/1719,
Ostrava-Zábřeh,
- 120/2018 Oprava volného bytu č. 9, Jižní 7/2250, Ostrava-Zábřeh,
- 121/2018 Oprava volného bytu č. 4, Zlepšovatelů 42/570, Ostrava-Hrabůvka,
- 122/2018 Oprava volného bytu č. 1, Mládeže 12/507, Ostrava-Hrabůvka,
- 123/2018 Oprava volného bytu č. 52, Oráčova 1/1326, Ostrava-Hrabůvka,
- 124/2018 Oprava volného bytu č. 24, Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh,
- 125/2018 Oprava volného bytu č. 19, Tarnavova 8/3016, Ostrava-Zábřeh,
- 126/2018 Oprava volného bytu č. 3, Vaňkova 52/1013, Ostrava-Bělský Les,
- 127/2018 Oprava volného bytu č. 1, Volgogradská 72/2423, Ostrava-Zábřeh,
- 128/2018 Oprava volného bytu č. 14, Volgogradská 84/2415, Ostrava-Zábřeh,
- 129/2018 Oprava volného bytu č. 20, Dr. Šavrdy 19/3029, Ostrava-Bělský Les,
- 130/2018 Oprava volného bytu č. 69, Břenkova 7/2974, Ostrava-Zábřeh,
- 131/2018 Oprava volného bytu č. 3, P. Lumumby 2/2263, Ostrava-Zábřeh,
- 132/2018 Oprava volného bytu č. 1, Jubilejní 58/344, Ostrava-Hrabůvka,
- 133/2018 Oprava volného bytu č. 3, Oráčova 1/1326, Ostrava-Hrabůvka,
- 134/2018 Oprava volného bytu č. 2, Fr. Formana 49/272, Ostrava-Dubina,
- 135/2018 Oprava volného bytu č. 4, P. Lumumby 2/2263, Ostrava-Zábřeh,
- 136/2018 Oprava volného bytu č. 6, Kischova 10/2339, Ostrava-Zábřeh,
- 139/2018 Oprava volného bytu č. 7, Dr. Šavrdy 11/3022, Ostrava-Bělský Les,
- 140/2018 Oprava volného bytu č. 5, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh,
- 142/2018 Oprava volného bytu č. 3, Edisonova 19/379, Ostrava-Hrabůvka,
- 143/2018 Oprava volného bytu č. 41, Výškovická 153/447, Ostrava-Výškovice,
- 145/2018 Oprava volného bytu č. 46, Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh,
- 146/2018 Oprava volného bytu č. 3, Oráčova 1/1326, Ostrava-Hravůvka,
- 147/2018 Oprava volného bytu č. 2, Volgogradská 86/2412, Ostrava-Zábřeh,
- 149/2018 Oprava volného bytu č. 1, Mládeže 12/507, Ostrava-Hrabůvka,
- 150/2018 Oprava volného bytu č. 5, Smirnovova 1/1638, Ostrava-Zábřeh,
- 151/2018 Oprava volného bytu č. 12, Volgogradská 14/2463, Ostrava-Zábřeh,
- 152/2018 Oprava volného bytu č. 3, Volgogradská 96/2397, Ostrava-Zábřeh,
- 153/2018 Oprava volného bytu č. 14, Klegova 23/1407, Ostrava-Hrabůvka,
- 154/2018 Oprava volného bytu č. 7, Dr. Šavrdy 11/3022, Ostrava-Bělský Les,
- 155/2018 Oprava volného bytu č. 20, Dr. Šavrdy 19/3029, Ostrava-Bělský Les,
- 156/2018 Oprava volného bytu č. 5, Edisonova 21/380, Ostrava-Hrabůvka,
- 157/2018 Oprava volného bytu č. 2, Edisonova 15/377, Ostrava-Hrabůvka,
- 158/2018 Oprava volného bytu č. 37, Klegova 23/1407, Ostrava-Hrabůvka,
- 159/2018 Oprava volného bytu č. 9, Rodimcevova 16/2177, Ostrava-Zábřeh,
- 160/2018 Oprava volného bytu č. 2, Edisonova 27/383, Ostrava-Hrabůvka,
- 161/2018 Oprava volného bytu č. 1, Jubilejní 58/344, Ostrava-Hrabůvka,
- 163/2018 Oprava volného bytu č. 17, Výškovická 186/632, Ostrava-Výškovice,
- 165/2018 Oprava volného bytu č. 6, Volgogradská 143, Ostrava-Zábřeh,
- 166/2018 Oprava volného bytu č. 9, V. Vlasákové 2/966, Ostrava-Bělský Les,
- 169/2018 Oprava volného bytu č. 8, V. Jiříkovského 35/171, Ostrava-Dubina,
- 170/2018 Oprava volného bytu č. 4, Fr. Formana 51/273, Ostrava-Dubina,
- 171/2018 Oprava volného bytu č. 5, Fr. Formana 47/271, Ostrava-Dubina,
- 173/2018 Oprava volného bytu č. 27, Tylova 4/2779, 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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- 176/2018 Oprava volného bytu č. 20, Vaňkova 48/1011, Ostrava-Bělský Les,
- 177/2018 Oprava volného bytu č. 42, V. Košaře 1/122, Ostrava-Dubina,
- 178/2018 Oprava volného bytu č. 11, Fr. Formana 28/277, Ostrava-Dubina
(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0041/18
OVZ
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 131.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava podlahy
v jídelně a kuchyni ZŠ MUDr. Lukášové 29“
Usnesení číslo: 7571/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 131.18 Zpracování projektové
dokumentace „Oprava podlahy v jídelně a kuchyni ZŠ MUDr. Lukášové 29“
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. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Andrea Čmielová, 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. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
- členové
1. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
5. Mgr. Petra Kalousková, ředitelka Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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- náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
4. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 131.18 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: 18.01.2019

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0040/18
OVZ
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ
129.18 Zpracování projektové dokumentace „Výměna oken ZŠ
V. Košaře 6“
Usnesení číslo: 7572/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 129.18 Zpracování projektové
dokumentace „Výměna oken ZŠ V. Košaře 6“ 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. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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- náhradníci členů:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
- členové
1. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
5. Mgr. Bc. Petr Sláma, odbor právní
- náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
4. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 129.18 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: 18.01.2019

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0039/18
OVZ
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ
128.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava podlah
v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15“
Usnesení číslo: 7573/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 128.18 Zpracování projektové
dokumentace „Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15“ 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
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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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. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Andrea Čmielová, 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. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
- členové
1. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
5. Mgr. Marek Pabjan, ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace
- náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
4. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 128.18 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: 18.01.2019

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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(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0038/18
OVZ
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ
124.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení
ZŠ Březinova 52“
Usnesení číslo: 7574/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 124.18 Zpracování projektové
dokumentace „Oprava oplocení ZŠ Březinova 52“ 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. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Andrea Čmielová, 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. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
- členové
1. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
5. RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., ředitel Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace
- náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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4. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 124.18 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: 18.01.2019

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0036/18
OVZ
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ
127.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálního zařízení
MŠ B. Dvorského 2“
Usnesení číslo: 7575/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 127.18 Zpracování projektové
dokumentace „Oprava sociálního zařízení MŠ B. Dvorského 2“ 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. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Andrea Čmielová, 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. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
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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hodnotící komisi ve složení:
- členové
1. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
5. Mgr. Miloš Kosík, PhD., ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les,
B. Dvorského 1, příspěvkové organizace
- náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
4. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 127.18 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: 18.01.2019

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0035/18
OVZ
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ
126.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ
Rezkova 14“
Usnesení číslo: 7576/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 126.18 Zpracování projektové
dokumentace „Oprava oplocení MŠ Rezkova 14“ 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
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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- členové:
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Andrea Čmielová, 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. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
- členové
1. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
5. Mgr. Miroslava Folková, ředitelka Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace
- náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
4. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 126.18 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: 18.01.2019

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0034/18
OVZ
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 125.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava multifunkčního
hřiště ZŠ Kosmonautů 13“
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 číslo: 7577/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 125.18 Zpracování projektové
dokumentace „Oprava multifunkčního hřiště ZŠ Kosmonautů 13“ 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. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Andrea Čmielová, 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 Renáta Kroupová, 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. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
5. Mgr. Pavel Olšovský, ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace
- náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
4. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
5. 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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3) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 125.18 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: 18.01.2019

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0024/18
OVZ
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) „Výměna elektroinstalace v objektu Dolní 51, Ostrava-Zábřeh”
VZ 110.18
Usnesení číslo: 7578/RMOb-JIH/1418/184
k usnesení č. 7385/RMOb-JIH/1418/181
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky
u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 110.18 „Výměna
elektroinstalace v objektu Dolní 51, Ostrava-Zábřeh” a o uzavření smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem:
- OBDOMONT s.r.o., Betonářská 239/10, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO: 01430190,
za nabídkovou cenu 1 096 850 Kč bez DPH a lhůtou realizace 49 kalendářních dnů
od zahájení díla
a jako druhým v pořadí
- DORMAT elektrotechnika s.r.o., Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČO: 02343371, za nabídkovou cenu 1 084 276,40 Kč bez DPH
a lhůtou realizace 80 kalendářních dnů od zahájení díla
2) ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem k VZ 110.18 „Výměna elektroinstalace v objektu Dolní 51,
Ostrava-Zábřeh”
Vyřizuje:

Ing. Blanka Jaloviecová,
T: 25.10.2018
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.

Strana 49/62

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

3) ukládá
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na
stavební práce VZ 110.18 „Výměna elektroinstalace v objektu Dolní 51,
Ostrava-Zábřeh”
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 30.11.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0030/18
OVZ
Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18
„Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost
a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných
prací”
Usnesení číslo: 7579/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) bere na vědomí
zprávy o otevření, o posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám
zadávaným v rámci DNS VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci
stavebních a jiných prací” dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za III. čtvrtletí roku 2018, a to:
VZ 1.2018 Dětské hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova
VZ 2.2018 Rekonstrukce školního hřiště vč. oplocení, ZŠ Volgogradská,
Ostrava-Zábřeh
VZ 3.2018 „Oprava zdravotechniky v objektu Mjr. Nováka 1455/34, pavilón D,
Ostrava-Hrabůvka”
VZ 4.2018 “Sanace statických poruch objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh”
VZ 5.2018 „Oprava sociálního zařízení MŠ Rezkova 2994/14”
VZ 6.2018 „Oprava střešní krytiny na objektu MŠ Mozartova 9”
VZ 7.2018 „Oprava a nátěr plotu MŠ Výškovická 2609/120a”
VZ 8.2018 „Oprava zahradních teras při MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Dubina”
VZ 9.2018 „Oprava sociálního zařízení MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina”
VZ 10.2018 „Oprava havarijního stavu podlah tělocvičen ZŠ V. Košaře 6,
Ostrava-Dubina”
VZ 11.2018 „Rekonstrukce vzduchotechniky MŠ Šponarova 16, MŠ Klegova 4,
MŠ I. Herrmanna 23”
VZ 12.2018 „Výměna nákladních výtahů MŠ Gurťjevova, MŠ
Mitušova 4, MŠ P. Lumumby 14”
VZ 13.2018 “Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16”
VZ 14.2018 Oprava chodníků na ul. Tlapákové a Alberta Kučery v Ostravě –
Hrabůvce - TDI
VZ 15.2018 Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská,
VZ 16.2018 „Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 14 Volgogradská
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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84/2415, Ostrava-Zábřeh, včetně bytového jádra”
VZ 18.2018 “Sanace statických poruch objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh”
VZ 19.2018 Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava-Hrabůvka
VZ 20.2018 Oprava volných prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka
VZ 21.2018 Vybudování bezbariérového přístupu do 2. NP objektu na ul. Provaznická
1244/62, Ostrava-Hrabůvka
VZ 22.2018 Rekonstrukce chodníků na ul. Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce
VZ 23.2018 Zřízení elektronického požárního systému budovy a návazných části
u objektu Centrální spisovny Ostrava-Jih
VZ 24.2018 Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova,
Ostrava-Jih
VZ 25.2018 Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka
VZ 26.2018 „Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 14 Volgogradská
84/2415, Ostrava-Zábřeh, včetně bytového jádra”
VZ 27.2018 „Oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh”
VZ 28.2018 „Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu
V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh”
VZ 29.2018 „Technický dozor investora na opravu volného bytu číslo 12 Volgogradská
14/2463, Ostrava-Zábřeh, včetně bytového jádra”
VZ 30.2018 „Oprava chodníků na ul. Edisonové v Ostravě-Hrabůvce – TDI”
VZ 31.2018 „Technický dozor investora na opravu volného bytu č. 6, Volgogradská
143/2436, včetně výměny bytového jádra”
VZ 32.2018 „Oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh”
VZ 33.2018 „Hřiště v dolíku”
VZ 34.2018 „Fitness zóna Výškovická”
(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0028/18
OVZ
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavení
práce) - VZ 133.18 „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1”
Usnesení číslo: 7580/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce VZ 133.18 „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1” dle ust. § 27
v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným
v předloženém materiálu

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

Usnesení

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
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
malého rozsahu VZ 133.18 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/0029/18
OVZ
Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka na služby) VZ 72.18 „Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů
v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih”
Usnesení číslo: 7581/RMOb-JIH/1418/184
k usnesení č. 7442/RMObM-JIH/1418/2
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) bere na vědomí
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci
k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 72.18 „Zajištění úklidu ve společných
prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih” dle přiložené 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) bere na vědomí
prodloužení lhůt dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0032/18
OVZ
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor bytových
domů na ul. V. Jiřikovského 27, 29, 31, 33, 35, 37, Ostrava-Dubina”
VZ 112.18
Usnesení číslo: 7582/RMOb-JIH/1418/184
k usnesení č. 7422/RMOb-JIH/1418/182
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky
u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 112.18 „Oprava
elektroinstalace společných a sklepních prostor bytových domů na ul.
V. Jiřikovského 27, 29, 31, 33, 35, 37, Ostrava-Dubina” a o uzavření smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem:
- DORMAT elektrotechnika s.r.o., Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČO: 02343371, za nabídkovou cenu 3 098 924 Kč bez DPH a lhůtou
realizace 59 kalendářních dnů od zahájení díla
a jako druhým v pořadí
- ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o., Ostravská 327/54, Komárov, 747 70 Opava,
IČO: 60322195, za nabídkovou cenu 3 878 871 Kč bez DPH a lhůtou realizace
60 kalendářních dnů od zahájení díla
2) ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem k VZ 112.18„Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor
bytových domů na ul. V. Jiřikovského 27, 29, 31, 33, 35, 37, Ostrava-Dubina”
Vyřizuje:

Ing. Blanka Jaloviecová,
T: 25.10.2018
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

3) ukládá
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
na stavební práce VZ 112.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor
bytových domů na ul. V. Jiřikovského 27, 29, 31, 33, 35, 37, Ostrava-Dubina”
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 30.11.2018

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

Usnesení

(zn. předkl.)
ODK
ODK/RMOb/0007/18
Návrh na uzavření smlouvy o čištění uličních vpustí se společností
Ostravské komunikace, a.s.
Usnesení číslo: 7583/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření smlouvy na čištění uličních vpustí se společností Ostravské komunikace,
a.s. IČO 253 96 544 na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0045/18
OVZ
Aktualizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových
organizací
Usnesení číslo: 7584/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
aktualizované znění Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací
s účinností od 18.10.2018 dle předloženého návrhu
(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0032/18
OSR
Stanovisko ke změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
Základní školy, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvkové organizace
Usnesení číslo: 7585/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s navýšením kapacity oboru 79-01-B01 Základní škola speciální Základní školy,
Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy
předloženého 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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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu
(zn. předkl.)
ODK/RMOb/0006/18
Žádost vlastníka pozemku o souhlas s kácením dřevin

Usnesení

ODK

Usnesení číslo: 7586/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s kácením 23 ks dřevin, na které se vztahuje povinnost vydání povolení ke kácení,
3 ks dřevin nepodléhající povinnosti vydání rozhodnutí o povolení ke kácení
a 59 m2 keřových porostů v rámci změny stavby “Rekonstrukce sportovního areálu
Vista”. Investorem stavby je Společnost Ostravská sportovní z.s., se sídlem
Bukovanského 1342/11, Ostrava - Slezská Ostrava, 710 00
2) zmocňuje
XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX, Ostrava - Slezská Ostrava, 710 00 k podání
žádosti o povolení ke kácení v rámci stavby
(zn. předkl.)
SOC/RMOb/0005/18
SOC
Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kap. 313 - MPSV státního
rozpočtu
Usnesení číslo: 7587/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s podáním žádosti z Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok
2019 financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu
2) doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti
z Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný
z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu
(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0048/18
OVZ
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební
práce) - VZ 121.18 „Provádění instalatérských a topenářských prací v
bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih”
Usnesení číslo: 7588/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

1) rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce VZ 121.18 „Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech
v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” dle ust. § 27 v návaznosti
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným
v předloženém materiálu
2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
- členové
1. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- náhradníci členů:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi
- členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
- náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
malého rozsahu VZ 121.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na
uzavření rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 31.12.2018

(zn. předkl.)
OVZ
OVZ/RMOb/0037/18
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavení
práce) - VZ 132.18 „Zateplení střešní konstrukce na bytovém domě, ul.
Horní č. p. 679, 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.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

Usnesení číslo: 7589/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce VZ 132.18 „Zateplení střešní konstrukce na bytovém domě, ul. Horní č. p. 679,
Ostrava-Hrabůvka” 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. Zuzana Čečotová DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- náhradníci členů:
1. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
hodnotící komisi
- členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
- náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
malého rozsahu VZ 132.18 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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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0049/18
OVZ
Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) „Výměna vstupních dveří, Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“ VZ
115.18
Usnesení číslo: 7590/RMOb-JIH/1418/184
k usnesení č. 7488/RMOb-JIH/1418/183
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 115.18 „Výměna
vstupních dveří, Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“ z důvodu, že zadavatel do
konce lhůty pro podání nabídek nepřijal žádnou nabídku
2) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z
usnesení a související se zrušením veřejné zakázky na stavební práce VZ 115.18
„Výměna vstupních dveří, Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 31.10.2018

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0025/18
INV
Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charvátská 10, Ostrava Výškovice - Dodatek č. 4
Usnesení číslo: 7591/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S/0503/2018/INV na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - Výškovice“
se zhotovitelem OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, kterým se zvyšuje konečná cena na
tuto zakázku o částku 936 052,77 Kč bez DPH na částku 37 333 391,42 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 včetně prodloužení termínu realizace zakázky
na 207 kalendářních dnů

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
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2) ukládá
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením
dodatku č. 4 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: 26.10.2018

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0026/18
INV
Dodatek k SoD č. 2 - Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní 55,
Ostrava-Hrabůvka
Usnesení číslo: 7592/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0860/2018/INV ze dne
21.08.2018 se zhotovitelem DAV, a.s., Zengrova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
IČO:00575381 na realizaci VZ 42.18 na stavbu „Bezbariérový přístup Domu služeb ul.
Horní 55, Ostrava-Hrabůvka” 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 6 067 043,27 Kč bez DPH na tuto zakázku
o částku 120 228,57 Kč bez DPH na částku 6 187 271,84 Kč bez DPH
2) ukládá
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0860/2018/INV na realizaci VZ 42.18
na stavbu „Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka”
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 24.10.2018

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0027/18
INV
Dodatek k SoD č. 1 - Zateplení obvodového pláště domu, střechy,
stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů
Fr. Formana 51, 53, Ostrava-Dubina
Usnesení číslo: 7593/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0051/2018/INV ze dne
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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22.01.2018 se zhotovitelem GATLIN s.r.o., Štefánikova 458, 760 01 Zlín,
IČO:03320669, na realizaci VZ 112.17 na stavbu „Zateplení obvodového pláště domu,
střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana 51,
53, Ostrava-Dubina” v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu
a změnu předmětu díla, a to z důvodu dodatečných prací nad rámec SOD nutných
k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Na základě
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se
zvyšuje konečná cena díla 8 056 386 Kč bez DPH na tuto zakázku o částku
-172 489,22 Kč bez DPH na částku 7 883 896,78 Kč bez DPH
2) ukládá
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0051/2018/INV na realizaci VZ 112.17
na stavbu „Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor
a renovace střechy bytových domů Fr. Formana 51, 53, Ostrava-Dubina”
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

(zn. předkl.)
ODK/RMOb/0008/18
Smlouva o dílo - Slavnostní novoroční ohňostroj 2019

T: 24.10.2018

ODK

Usnesení číslo: 7594/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací,
a to v II. části oddílu A při zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souvislosti
s realizací slavnostního novoročního ohňostroje, dle důvodové zprávy předloženého
materiálu
2) rozhodla
o uzavření Smlouvy o dílo s firmou PYRO MORAVIA s.r.o., IČ 25381172, se sídlem
Slovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava-Přívoz za předpokládanou cenu 402 500 Kč
s DPH dle předloženého materiálu a jeho příloh
OBH/RMOb/0052/18
Udělení výjimky z organizačního řádu Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih a Zásad pro zadávání veřejných zakázek na zadání
a realizaci veřejné zakázky
Usnesení číslo: 7595/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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1) uděluje
odboru bytového a ostatního hospodářství výjimku:
a) z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih v platném znění,
a to přílohy č. 3, čl. II., odst. 7.4, bod 14, týkající se finančního limitu pro zabezpečení
přípravy a realizace staveb neinvestičního charakteru v hodnotě do 300 tis. Kč bez
DPH, a to zadávat a realizovat veřejné zakázky neinvestičního charakteru u bytového
a domovního fondu a zvýšení finančního limitu z 300 tis. Kč bez DPH na finanční limit
do max. 500 tis. Kč bez DPH k zajištění výběrového řízení a realizaci stavby na akci
„Výměna vstupních dveří, včetně poštovních schránek v bytovém domě Výškovická
447/153, Ostrava-Výškovice“;
b) ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, část I., odst. 3
zadávání veřejných zakázek od 300 tis. Kč bez DPH na finanční limit do max.
do 500 tis. Kč bez DPH k zajištění výběrového řízení na realizaci akce „Výměna
vstupních dveří, včetně poštovních schránek v bytovém domě Výškovická 447/153,
Ostrava-Výškovice“, dle důvodové zprávy
(zn. předkl.)
OPVO/RMOb/0003/18
Návrh dalšího termínu schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih

OPVO

Usnesení číslo: 7596/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
další termín schůze rady na 25.10.2018
(zn. předkl.)
OMJ
• Tisková oprava Tisková oprava usnesení RMOb č. 7476/RMOb-JIH/1418/183 ze dne
27.09.2018, bod 3)
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
3) chybné znění
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

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

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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