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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 22. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 4. 6. 2015 09:00

(usn. č. 0880/22 - usn. č. 0938/22)

Bc. Martin Bednář

RNDr. Ph.D. František Staněk

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

9.6.2015 12:20

about:blank

Přehled usnesení 22. schůze Rady městského obvodu, ze dne 4. 6. 2015 09:00
č. usn.
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č.
m.

Název materiálu

0880/22 1.

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

0881/22 2.

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

0882/22 3.

Smlouva o centralizovaném zadávání VMware (Bc. Martin Bednář, starosta)

0883/22 4.

Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech
2015-2016 - dílčí pověření (Věra Válková, místostarostka)

0884/22 5.

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s prováděním náhradních výsadeb (Věra Válková, místostarostka)

0885/22 6.

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

0886/22 7.

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Markéta Langrová, člen rady)

0887/22 8.

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0888/22 9.

Uzavření smlouvy č. 14202043 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh"
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

0889/22 10.

Uzavření smlouvy č. 14201463 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení a výměna oken Základní školy
Volgogradská, Ostrava-Zábřeh" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0890/22 11.

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

0891/22 12.

Pronájem pozemku st.p.č. 6055 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0892/22 13.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0893/22 14.

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

0894/22 15.

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

0895/22 16.

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

0896/22 17.

Záměr vypůjčit část pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0897/22 18.

Změna délky věcného břemene k pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice P. Lumumby (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0898/22 19.

Žádost o kompenzaci za opravu plakátovací stěny na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka a
bezesmluvní užívání pozemků (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0899/22 20.

Žádost o snížení kupní ceny pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0900/22 21.

Neprodloužení smlouvy k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0901/22 22.

Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0902/22 23.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

0903/22 24.

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí nebo
velmivysokého napětí (Markéta Langrová, člen rady)

0904/22 25.

Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku na ul. Mjr. Nováka 34, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen
rady)

0905/22 26.

Umístění technologického zařízení pro přenos veřejné sítě mobilních telefonů (Markéta Langrová, člen rady)

0906/22 27.

Uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0907/22 28.

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

0908/22 29.

Výpověď z nájmu bytu, zaslání výzvy, zajištění přístřeší, skončení nájmu bytu dohodou (Markéta Langrová,
člen rady)

0909/22 30.

Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v bytovém domě na ul. Pavlovova 67 v
Ostravě-Zábřehu (Markéta Langrová, člen rady)

0910/22 31.

Zveřejnění záměru z důvodu změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru v bytovém domě na ul.
Edisonova 27, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

0911/22 32.

Žádost o krátkodobé připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí.
(Markéta Langrová, člen rady)

0912/22 33.

Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Markéta Langrová, člen rady)
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0913/22 34.

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

0914/22 35.

Změna organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

0915/22 36P. ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A (Bc. František Dehner, místostarosta)
0916/22 37P. Úprava předprostoru kina LUNA - přerušení stavby (Bc. František Dehner, místostarosta)
0917/22 38P. Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)
0918/22 39P. Odstranění přilehlých teras - Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka, dodatek č. 1 (Bc. František Dehner,
místostarosta)
0919/22 40P. Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 2 (Bc. František Dehner, místostarosta)
0920/22 41P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Škody 1, 4, 7, 9, Ostrava-Dubina (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
0921/22 42P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Tarnavova 6, 8, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
0922/22 43P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) Výměna svislé izolace bytového domu Zlepšovatelů 28, 30, 32 a Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, OstravaHrabůvka (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
0923/22 44P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad)
projektové dokumentace Výstavba osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou, Horní 679/29,
Ostrava-Hrabůvka (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
0924/22 45P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad)
-Výměna dřevěných oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
0925/22 46P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní
kuchyni při ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Dubina (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)
0926/22 47P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce podlahy v TV ZŠ
Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
0927/22 48P. Výběr nejvhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené zadávací řízení) Přírodovědné učebny (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
0928/22 49P. Výběr nejvhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené zadávací řízení) - Učebny
fyziky a chemie (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
0929/22 50P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Rekonstrukce
vzduchotechniky ŠK MŠ Staňkova 33, Ostrava-Výškovice (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)
0930/22 51P. Zpráva komise - Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
0931/22 52P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého roszahu na stavební práce) - Vybudování plynového vytápění v
objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
0932/22 53.

Souhlas se snížením částky podpory k projektu Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v OstravěZábřehu spolufinancovaného rámci Operačního programu životní prostředí (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0933/22 54P. Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100 - dodatek č. 1 (Bc. František
Dehner, místostarosta)
0934/22 55P. Námitky proti rozhodnutí zadavatele o připadnutí jistoty zadavateli u VZ 12.14 "Stavební úpravy ZŠ
Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" (Bc. Martin Bednář, starosta)
0935/22 56P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování plynového etážového
vytápění a rozvodu teplé vody, včetně otopných těles, Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
0936/22 57P. Oznámení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Přírodovědné učebny (Bc. Renáta Rárová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
0937/22 58P. Oznámení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Učebny fyziky a chemie (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
0938/22 OR
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Žádost o rozšíření kamerového systému - předprostor Kina Luna (Bc. Martin Bednář, starosta)

9.6.2015 12:20

about:blank

0880/22
1

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1)
- snižuje financování na § 3745, pol. 5169 o 73 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 6121, UZ 11 o 73 tis. Kč
2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 46 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, UZ 11 o 46 tis. Kč s tím,
aby součástí připravované projektové dokumentace byla i projektová dokumentace, týkající se parkovací
plochy u objektu Provaznická 62
3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 300 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, UZ 11 o 300 tis. Kč
4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 835 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5137, UZ 11 o 1 248 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, UZ 11 o 1 074 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6122, UZ 11 o 513 tis. Kč
5)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5164 o 20 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5169 o 20 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3392, pol. 5169 o 150 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3392, pol. 5331 o 190 tis. Kč
6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 212 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3699, pol. 5169, UZ 11 o 212 tis. Kč

0881/22
2

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 1
N. Š., bytem Klimkovice
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 81
C. E., bytem Ostrava-Hrabůvka

0882/22
3

Smlouva o centralizovaném zadávání VMware
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o centralizovaném zadávání VMware s Ministerstvem vnitra
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře k podpisu Smlouvy o centralizovaném zadávání VMware a jejímu odeslání pěti
podepsaných výtisků na MV do 8.6.2015

0883/22
4

Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v
letech 2015-2016 - dílčí pověření
Rada městského obvodu
pověřuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu výzvy zhotovitelům k provádění prací v neděli a
ve státní svátky dle důvodové zprávy.
pověřuje
zaměstnance Statutárního města Ostravy, zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru
dopravy a komunálních služeb A.B., T.Z. J.H., P.M. a D.V. prováděním kontroly kvality prací a
podepisováním výkazů prací zhotovitele dle důvodové zprávy.
pověřuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu pokynu k přednostnímu provedení pokosu
travnaté plochy nebo přednostnímu provedení jiných prací dle důvodové zprávy.
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pověřuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře ke kontrole plnění předmětu smlouvy a sepsání zápisu o
výsledku kontroly do deníku provedených prací dle důvodové zprávy.
0884/22
5

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s prováděním náhradních výsadeb
Rada městského obvodu
souhlasí
s uložením povinnosti provedení náhradních výsadeb žadatelům o kácení dřevin na parcelách ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih

0885/22
6

Pronájem volného místa v krytém stání
Rada městského obvodu
rozhodla
1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 7, PP na ul. L. Hosáka panu L. F. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

0886/22
7

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních
Rada městského obvodu
rozhodla
1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 09, garáž č. 15 na ul. Výškovická, Ostrava - Výškovice, nájemce pan Ing. J. K.,
. PO 51, box č. 81, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan D. P., dle důvodové zprávy,
2)
zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

0887/22
8

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje souhlas
s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
- věcný dar ve výši Kč 4.234,00 od České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62 dle
důvodové zprávy

0888/22
9

Uzavření smlouvy č. 14202043 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení objektu ZŠ
Horymírova, Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Smlouvy č. 14202043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, na financování projektu
"Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh" z Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č.
1 předloženého materiálu
souhlasí
s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od poskytovatele Česká republika Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO 00164801, na projekt
"Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh" dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu výše uvedené smlouvy

0889/22
10

Uzavření smlouvy č. 14201463 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení a výměna oken
Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Smlouvy č. 14201463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, na financování projektu
"Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh" z Operačního programu Životní
prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
souhlasí
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s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od poskytovatele Česká republika Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO 00164801, na projekt
"Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh" dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu výše uvedené smlouvy
0890/22
11

Pronájem pozemků pod stávajícícmi garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
v k.ú. Zábřeh nad Odrou pod garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví, na dobu neurčitou
s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok, níže uvedeným vlastníkům:
1)pozemek p.č.st. 1691/7, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku, panu
RNDr. J. Č., bytem 747 69 Pustá Polom
2)pozemek p.č.st. 2372, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu K.
P., bytem Ostrava-Zábřeh
3)pozemek p.č.st. 2390, zast. pl. o výměře 19 m 2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu P.
L., bytem Ostrava-Dubina
4)pozemek p.č.st. 2472, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, manželům
M. J. a J. J., bytem Ostrava-Zábřeh
5)pozemek p.č.st. 2957/1, zast. pl. o výměře 225 m2, jednotka č. 20/579, spoluvlastnický podíl o velikosti
1554/37724, tzn. 9,27 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, paní Mgr. Bc. M. V., bytem
Ostrava-Zábřeh
6)pozemek p.č.st. 2964/1, zast. pl. o výměře 228 m2, jednotka č. 13/410, spoluvlastnický podíl o velikosti
1690/38246, tzn. 10,07 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, manželům B. M. a J. M.,
bytem Ostrava-Zábřeh
a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh předloženého materiálu

0891/22
12

Pronájem pozemku st.p.č. 6055 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m², v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemek st. p.č. 6055 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m², v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava
- Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky paní Mgr. B. T., bytem Ostrava - Zábřeh, za
cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 187 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a
uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

0892/22
13

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby veřejné komunikační sítě pod názvem „71010-007916-VPI
Ostrava, Moravská SO 461 přel. SEK“ v celkové délce cca 64 bm pod povrchem částí pozemků p.p.č.
566/145 ostatní plocha, neplodná půda a p.p.č. 566/108 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 566/145
ostatní plocha, neplodná půda a p.p.č. 566/108 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, za účelem umístění veřejné komunikační sítě v celkové délce cca 64 bm pod názvem stavby
„71010-007916-VPI Ostrava, Moravská SO 461 přel. SEK“ pro společnost O2 Czech Republic a.s., IČ: 601
93 336, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, za úhradu 500,- Kč + zákonná
sazba DPH za každý i započatý bm vedení veřejné komunikační sítě
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování veřejné komunikační sítě, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.6.2017 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem veřejné
komunikační sítě - společností O2 Czech Republic a.s., IČ: 601 93 336, se sídlem Praha 4 - Michle, Za
Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
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0893/22
14

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 706/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání příjezdu o výměře 3,5 m x 3,5 m, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou

0894/22
15

Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, u. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem umístění restaurační zahrádky

0895/22
16

Záměr pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou:
1)pozemek p.č.st. 2467, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2)pozemek p.č.st. 2957/1, zast. pl. o výměře 225 m2, jednotka č. 20/578, spoluvlastnický podíl o velikosti
1469/37724, tzn. 8,76 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
3)pozemek st.p.č. 2970/3, zast. pl. o výměře 19 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 9,5 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
4)pozemek st.p.č. 2970/13, zast. pl. o výměře 21 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 10,5 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
5)pozemek st.p.č. 2970/14, zast. pl. o výměře 21 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 10,5 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
6)pozemek p.č.st. 2973/1, zast. pl. o výměře 153 m2, jednotka č. 6666/200, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1554/25444, tzn. 9,34 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
7)pozemek p.č.st. 3580, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
8)pozemek p.č.st. 3601, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
9)pozemek p.č.st. 3604, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

0896/22
17

Záměr vypůjčit část pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru výpůjčit část pozemku p.p.č. 654/21 ostatní plocha, zeleň o výměře 4140 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Gurťjevova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih,
za účelem užívání zahrady pro volnočasové aktivity klientů hospice, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou

0897/22
18

Změna délky věcného břemene k pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice P. Lumumby
Rada městského obvodu
rozhodla
o změně svého usnesení č. 5581/107 ze dne 24.6.2010 "Vyjádření pro potřeby územního řízení k umístění
stavby na pozemek a Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene k
pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. P. Lumumby", kterou mění celkovou délku věcného břemene stavby
přípojky NN na ulici P. Lumumby, umístěné na dotčeném pozemku p.p.č. 1237/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice P. Lumumby, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeném městskému obvodu Ostrava - Jih, z původního 1 bm na 2,82 bm a uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Děčín, Děčín
IV - Podmokly, Teplická 874/8 ve znění přílohy tohoto materiálu

0898/22
19

Žádost o kompenzaci za opravu plakátovací stěny na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka
a bezesmluvní užívání pozemků
Rada městského obvodu
projednala
žádost paní Evy Chytkové, IČ 14567113, se sídlem Tyršova 1795/25, 70200, Ostrava - Moravská Ostrava,
o kompenzaci za opravu plakátovací stěny na ul. Dr. Martínka, ve znění přílohy tohoto materiálu
a
rozhodla
uzavřít dohodu o narovnání s paní Evou Chytkovou, IČ 14567113, se sídlem Tyršova 1795/25, 70200,
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Ostrava - Moravská Ostrava, ve znění přílohy tohoto materiálu
0899/22
20

Žádost o snížení kupní ceny pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu nevyhovět žádosti Ing. P. P., bytem 700 30 Ostrava - Výškovice o snížení
kupní ceny pozemku parc.č. 715/269 ostatní plocha, zeleň o výměře 42 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy a
trvá na svém usnesení č. 0671/22 ze dne 19.6.2015

0900/22
21

Neprodloužení smlouvy k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o neprodloužení smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 56
D. P., dosud bytem Ostrava-Zábřeh
trvá
na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

0901/22
22

Podnájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Klegova 21, 1+1, standard, č. b. 15
K. Z., Ostrava-Hrabůvka
Klegova 21, 1+1, standard, č. b. 29
K. A., Ostrava-Hrabůvka

0902/22
23

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy
V. Košaře 5, 0+1, standard, č. b. 43
S. L., Fryčovice
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 50
R. V., V. Jiřikovského
Edisonova 17, 1+1, standard, č. b. 1
B. M., Frýdlant nad Ostravicí
P. Lumumby 3, 1+2, standard, č. b. 3
S. R., Drůbeží
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 69
S. L., Výškovická
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 83
P. J., Plzeňská
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 25
L. I., V. Jiřikovského
Jubilejní 48, 1+1, standard, č. b. 3
S. J., Dvouletky
2) o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne
12.06.2008, dle důvodové zprávy
P. J., Plzeňská 10, č. b. 88
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
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Volgogradská 24, 1+2, standard, č. b. 6
V. R., Chrjukinova
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
0903/22
24

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí
nebo velmivysokého napětí
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí
nebo velmi vysokého napětí č. 15_VN_10067583669 na provoz trafostanice č.9183 (TS ÚMOb), mezi SMO,
městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451 a společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV - Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035 dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

0904/22
25

Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku na ul. Mjr. Nováka 34, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku "Čmeláček - Klub rodičů a přátel postižených dětí", IČ:
01668633 v prostorách v budově ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih, č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka č. or. 34 v Ostravě-Hrabůvce, která je součástí pozemku parc. č.
st. 1303 v k.ú. Hrabůvka, a to po dobu trvání smluvního vztahu spolku k předmětným prostorám, dle
důvodové zprávy

0905/22
26

Umístění technologického zařízení pro přenos veřejné sítě mobilních telefonů
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu části střechy obytného domu č.p. 2975 na ul. Horymírova č. or. 4 v Ostravě-Zábřehu, který je
součástí pozemku parc. č. st.4703 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se
sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, k umístění technologického zařízení a anténního systému pro přenos
signálů veřejné sítě mobilních telefonů, a to na dobu určitou 5 let s výši nájemného 107 200,- Kč/rok bez
DPH dle důvodové zprávy.

0906/22
27

Uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Václava Košaře 1, 1+3, standard, č. b. 49
J. S., Ostrava-Dubina

0907/22
28

Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (1+3, standard) v objektu na ul. 29. dubna 259/33 v
Ostravě-Výškovicích na dobu určitou, dle důvodové zprávy
V. V., Ostrava-Výškovice

0908/22
29

Výpověď z nájmu bytu, zaslání výzvy, zajištění přístřeší, skončení nájmu bytu dohodou
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2288 občanského zákoníku prostřednictvím JUDr. Jarmily
Jařabáčové, zmocněné na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne 12.06.2008, dle
důvodové zprávy
F. D., V. Vlasákové 15, č. b. 6
II.
o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 občanského zákoníku,
prostřednictvím:
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1) JUDr. Jarmily Jařabáčové, zmocněné na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne
12.06.2008, dle důvodové zprávy
H. L., Výškovická 153, č. b. 43
2) JUDr. Milana Knapa zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne
12.06.2008, dle důvodové zprávy
N. E., Zlepšovatelů 22, č. b. 5
M. T., Čujkovova 31, č. b. 65
III.
o zajištění přístřeší v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy
P. P., V. Vlasákové a P. V., V. Vlasákové 4, č. b. 9
IV.
o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne
12.06.2008, dle důvodové zprávy
Kazíková Martina, nar. 23.01.1980, Pavlovova 67, č. b. 30
0909/22
30

Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v bytovém domě na ul. Pavlovova
67 v Ostravě-Zábřehu
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 133,77 m2 v bytovém domě č.p. 1626
na ul. Pavlovova č.or. 67, Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku parc. č. 2017 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší nájemného 870 Kč/m2/rok, s
účelem užívání jako lékárna, dle důvodové zprávy

0910/22
31

Zveřejnění záměru z důvodu změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru v bytovém domě na
ul. Edisonova 27, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 14.12.2012, ve znění dodatků, uzavřené na dobu neurčitou
na pronájem prostoru o velikosti 182,54 m2 v bytovém domě č.p. 383 na ul. Edisonova č.or. 27 v OstravěHrabůvce, který je součástí pozemku par. č. st. 327 k.ú. Hrabůvka, se školskou právnickou osobou
MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, IČ: 01709089, se sídlem Edisonova 383/27, Ostrava-Hrabůvka, s účelem
užívání jesle a mateřská škola, a to z důvodu snížení nájemného z 1.100 Kč/m2/rok na 600 Kč/m2/rok po
dobu platnosti nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy

0911/22
32

Žádost o krátkodobé připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí.
Rada městského obvodu
souhlasí
I. s podáním Žádosti o krátkodobé připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí u společnosti ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV - Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035 na
odběrném místě Kapitána Vajdy 6/3202, na pozemku parcela č.3491, Ostrava - Zábřeh.
II. s uzavřením Smlouvy o krátkodobé připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí u společnosti ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV - Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035
na odběrném místě Kapitána Vajdy 6/3202, na pozemku parcela č.3491, Ostrava - Zábřeh dle důvodové
zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu Žádosti o krátkodobé připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí a Smlouvy o krátkodobé připojení
elektrického zařízení k distribuční soustavě z hladiny nízkého napětí pro uvedené odběrné místo.

0912/22
33

Žádost o uzavření splátkového kalendáře
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít splátkový kalendář s paní Vladimírou Vysockou, bytem Josefa Kotase 1181/13, Ostrava-Hrabůvka,
IČ: 62259652, nájemkyní prostor sloužících podnikání o výměře 151,66 m2 v budově občanské
vybavenosti č.p. 1492 na ul. Horní č. or. 55 v Ostravě-Hrabůvce, která je součástí pozemku parc. č. st.
1800/9 v k.ú. Hrabůvka, na úhradu dlužného nájemného, služeb spojených s nájmem a úroků z prodlení ve
výši 467.149 Kč formou 17-ti měsíčních splátek, dle důvodové zprávy
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0913/22
34

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Karpatská 20, 1+3, standard, č. b. 20
J. S., Ostrava-Zábřeh
Stadická 3, 1+3, standard, č. b. 46
R. V., Ostrava-Zábřeh
Horymírova 4, 0+2, standard, č. b. 16
V. P., Ostrava-Zábřeh

0914/22
35

Změna organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, konkrétně jeho Přílohy č. 3, dle
předloženého návrhu s účinností od 5. 6. 2015.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 05. 06. 2015

0915/22
36P

ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 4/034/037/14 ze dne 10.12.2014 na realizaci VZ 75.14 na
stavbu „ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A", kterým se opravuje matematická
chyba při ščítání položek u dodatku č. 4 a snižuje se konečná cena díla 6.332.147,11 Kč bez DPH o částku
6.885,- Kč bez DPH na částku 6.325.262,11 Kč bez DPH se zhotovitelem ELEKTRO-Vajdík spol. s r.o., se
sídlem Nájemnická 676/35, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory .
bere na vědomí
snížení částky DPH o 1.445,85 Kč na 1.328.305,04 Kč, u této zakázky je uplatněn režim přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 4/034/037/14
na realizaci ÚMOB Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A.
Termín: 15. 06. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 4/034/037/14 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 11. 06. 2015

0916/22
37P

Úprava předprostoru kina LUNA - přerušení stavby
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přerušení realizace stavby "Úpravy předprostoru kina LUNA" ode dne 22.5.2015 z důvodu
nepředvídatelných okolností, zjištěných při realizaci stavby dle důvodové zprávy

0917/22
38P

Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/040/2014 ze dne 8. 1. 2015 na realizaci VZ 77.14 na
stavbu „Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh" v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu
položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu
realizace dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených
dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku a ponižuje se konečná cena díla
14.400.906,-Kč vč. DPH Kč na tuto zakázku o částku -29.741,53 Kč vč. DPH na částku 14.371.163,44 Kč
vč. DPH se zhotovitelem MH – Stavby s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh .
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.
4/034/040/2014 na realizaci „Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 19. 06. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/040/2014 na výše uvedenou zakázku.
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Termín: 12. 06. 2015
0918/22
39P

Odstranění přilehlých teras - Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka, dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/026/2015 se zhotovitelem Andrej Holub, se sídlem
Tolstého 1809/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 106 34 541, na realizaci stavby "Odstranění
přilehlých teras - Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka" k provedení dodatečných prací nad rámec SoD
nutných k dokončení této zakázky a neprovedení některých prací. Na základě předložených dokladů,
kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se snižuje konečná cena o částku -3 063,14 Kč na
částku 347 441,- Kč. Zhotovitel není plátce DPH.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/026/2015 "Odstranění přilehlých teras - Provaznická
62, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 11. 06. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/026
/2015.
Termín: 15. 06. 2015

0919/22
40P

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/028/14 se zhotovitelem MŽT Stavitelství, a.s., se sídlem
Ostrava – Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00, IČ 27762157, na realizaci stavby "Stavební
úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh" k neprovedení některých prací a prodloužení doby realizace
díla o 10 kalendářních dnů z důvodů nevhodných klimatických podmínek na 130 kalendářních dnů. Na
základě předložených dokladů, kterými se snižuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se snižuje cena díla
o částku -238 497 Kč s DPH na částku 10 020 309,00 Kč s DPH a prodlužuje se doba realizace díla o 10
kalendářních dnů na 130 kalendářních dnů.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/028/14 "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13,
Ostrava-Zábřeh"
Termín: 11. 06. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.
4/034/028/14.
Termín: 12. 06. 2015

0920/22
41P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Škody 1, 4, 7, 9, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 57.15 "GO elektroinstalace
ve společných prostorách domu Škody 1, 4, 7, 9, Ostrava-Dubina“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným
v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
náhradníci členů:
1. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
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3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 57.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 07. 2015
0921/22
42P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Tarnavova 6, 8, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 58.15 "GO elektroinstalace
ve společných prostorách domu Tarnavova 6, 8, Ostrava-Zábřeh“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006
Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
náhradníci členů:
1. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 58.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 07. 2015

0922/22
43P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - Výměna svislé izolace bytového domu Zlepšovatelů 28, 30, 32 a Zlepšovatelů 14, 16,
18, 20, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 56.15 "Výměna svislé
izolace bytového domu Zlepšovatelů 28, 30, 32 a Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, Ostrava-Hrabůvka “ dle §
18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B
části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších
změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
náhradníci členů:
1. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. pí Markéta Langrová, členka rady obvodu
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3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 56.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 07. 2015
0923/22
44P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) projektové dokumentace Výstavba osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou,
Horní 679/29, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 27.15 projektové
dokumentace "Výstavba osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou, Horní 679/29, OstravaHrabůvka“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve
znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
náhradníci členů:
1. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. pí Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 27.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 07. 2015

0924/22
45P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) -Výměna dřevěných oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 53.15 Výměna dřevěných
oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh “ dle § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím
zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
náhradníci členů:
1. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
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hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 53.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 07. 2015
0925/22
46P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Rekonstrukce vzduchotechniky
ve školní kuchyni při ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 31.15 na dodávky "Rekonstrukce
vzduchotechniky ve školní kuchyni při ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Dubina“ dle § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 31.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2015

0926/22
47P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce podlahy v
TV ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 32.15 k provedení stavebních prací
"Rekonstrukce podlahy v TV ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu s doplněním
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
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náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 32.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2015
0927/22
48P

Výběr nejvhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené zadávací řízení) Přírodovědné učebny
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u nadlimitní veřejné zakázky VZ 5.15 na dodávky "Přírodovědné učebny" o vyloučení
uchazeče:
- MULTIP Moravia s.r.o., se sídlem Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín, IČ: 16627971, z dílčí části 2. ostatní, části B - odborné pomůcky této nadlimitní veřejné zakázky, z důvodů uvedených v předložené
důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku VZ 5.15 na dodávky
"Přírodovědné učebny" a o uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem:
u dílčí části 2. - ostatní, části B - odborné pomůcky:
- Hynek Vaníček., s místem podnikání Zukalova 1321/9, 746 01 Opava, IČ: 10625569, za nabídkovou cenu
Kč 547.996,00 bez DPH
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 5.15
Termín: 31. 08. 2015
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 2. - ostatní, části B - odborné
pomůcky nadlimitní veřejné zakázky "Přírodovědné učebny"
Termín: 10. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 2. - ostatní, části B - odborné
pomůcky nadlimitní veřejné zakázky "Přírodovědné učebny"
Termín: 17. 07. 2015

0928/22
49P

Výběr nejvhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené zadávací řízení) Učebny fyziky a chemie
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku VZ 6.15 na dodávky "Učebny
fyziky a chemie" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
u dílčí části 1. - stavební část, nábytek:
- Martin Kott L-M elektro, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín, IČ: 71002251, za
nabídkovou cenu Kč 3.956.309,00 bez DPH,
- jako druhým v pořadí s uchazečem TEMEX, spol. s r.o., se sídlem Erbenova 293/19, 703 00 OstravaVítkovice, IČ: 42767873, za nabídkovou cenu Kč 5.249.000,00 bez DPH
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 6.15
Termín: 31. 08. 2015
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
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připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 1. - stavební část, nábytek
nadlimitní veřejné zakázky "Učebny fyziky a chemie"
Termín: 10. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části části 1. - stavební část, nábytek
nadlimitní veřejné zakázky "Učebny fyziky a chemie"
Termín: 17. 07. 2015
0929/22
50P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Rekonstrukce
vzduchotechniky ŠK MŠ Staňkova 33, Ostrava-Výškovice
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 44.15 na dodávky "Rekonstrukce
vzduchotechniky ŠK MŠ Staňkova 33, Ostrava-Výškovice“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D. MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Milan Stoch, Ph.D. MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 44.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2015

0930/22
51P

Zpráva komise - Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o vyloučení uchazečů
č. 1 STAVOSAN spol. s r.o. Plzeň, Předenická 1, okres Plzeň-město, PSČ 30100, IČ 45354201
č. 2 VAMOZ – servis, a.s., Obránců míru 523/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 25848461
č. 3 STŘECHMONT-STAV s.r.o., Pavlovova 3107/38A, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 28620020
č. 4. FENBAU s.r.o., Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 25815458
č. 6. DAMAN, s.r.o. , Pobřežní 95/74, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 60775475
č. 9 DEMONTSTAV s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 27812791
č.10 NBS Invest, a.s., U Skleníků 1395/1a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ 25815288
č.11 PTGE OVA s.r.o., Volenská 1680, 739 34 Šenov, IČ 28584431
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na VZ 48.15 „Výměna svislé
izolace bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy o dílo s uchazečem Ing. Miroslav Pytel MIROP, Slavníkovců 470/13a, 709 00, Ostrava - Mariánské
Hory, IČ 18110592 za nabídkovou cenu 1 157 404 Kč bez DPH / 77 k. dnů
a
jako druhým v pořadí
s uchazečem Daniel Keklák, Masarykova třída 948, 735 14, Orlová - Lutyně, IČ 03341615
za nabídkovou cenu 1 217 074 Kč bez DPH/ 60 k. dnů
ukládá
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Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit smlouvu o dílo na "Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 15. 06. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem na „ Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29, 31,
Ostrava-Zábřeh“ a předat ji k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 30. 06. 2015
0931/22
52P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého roszahu na stavební práce) - Vybudování plynového
vytápění v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 39.15 na stavební práce "Vybudování plynového vytápění v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh" o
vyloučení uchazeče:
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem Výškovická 3052/38, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ:
00031488,
- Zdeněk Hybner VODAŘ, s místem podnikání Hlavní třída 867/28, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 15495809, a
- Gass-eko s.r.o., se sídlem Ostravská 1929/16a, 748 01 Hlučín, IČ: 26819970,
z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 39.15 na stavební práce "Vybudování plynového vytápění v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh" o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
- s vybraným uchazečem GASCONTROL, společnost s r.o., se sídlem Nový Svět 1417/59A, 735 64 HařívoProstřední Suchá, IČ: 46578021, za nabídkovou cenu Kč 589.672,38 bez DPH a s lhůtou realizace díla 60
kalendářních dnů
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybudování plynového vytápění v
objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 19. 06. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybudování
plynového vytápění v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi městského
obvodu
Termín: 26. 06. 2015

0932/22
53

Souhlas se snížením částky podpory k projektu Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v
Ostravě-Zábřehu spolufinancovaného rámci Operačního programu životní prostředí
Rada městského obvodu
bere na vědomí
Oznámení o udělení korekce výše podpory z Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Zateplení
objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
souhlasí
se snížením částky podpory z Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Zateplení objektu školky
Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zjistit, zda došlo k pochybení konkrétního úředníka nebo firmy a navrhnout řešení případného zjištění
Termín: 30. 06. 2015

0933/22
54P

Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100 - dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/017/2015 se zhotovitelem Společnost Rekonstrukce
sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, tvořenou učastníkem COLAS CZ, a. s. se sídlem Ke Klíčovu
9, 190 00 Praha a účastníkem TUBEKO SPORT, spol. s r.o. se sídlem Rynholec 364, 271 01 Nové Strašecí,
na realizaci VZ 93.14 "Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100" k
provedení nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky. Dle
předložených dokladů, se upravuje položkový rozpočet a cena díla na tuto zakázku se zvyšuje o částku 131
755,10 Kč bez DPH na částku 5 193 238,95 Kč bez DPH a prodlužuje se doba realizace díla z důvodů
nevhodných klimatických podmínek o 10 kalendářních dnů tj. na 70 kalendářních dnů.
bere na vědomí
navýšení částky DPH o 27 668,57 Kč na částku 1 090 580,18 Kč u této zakázky, na kterou je použita
přenesená daňová povinnost.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/017/2015 "Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a
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MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100"
Termín: 09. 07. 2014
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/017
/2015.
Termín: 10. 07. 2014
0934/22
55P

Námitky proti rozhodnutí zadavatele o připadnutí jistoty zadavateli u VZ 12.14 "Stavební úpravy
ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
nevyhovět námitkám proti rozhodnutí zadavatele o připadnutí jistoty zadavateli ze dne 27. 2. 2015 k
podlimitní veřejné zakázce VZ 12.14 "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-zábřeh" obdržených
zadavatelem dne 2. 3. 2015 od stěžovatele BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00
Ostrava-Přívoz, IČ: 27800466

0935/22
56P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování plynového
etážového vytápění a rozvodu teplé vody, včetně otopných těles, Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 50.15 na stavební práce
"Vybudování plynového etážového vytápění a rozvodu teplé vody, včetně otopných těles, Jedličkova 8,
Ostrava-Zábřeh“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve
znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Hana Kuželová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 50.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 07. 2015

0936/22
57P

Oznámení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Přírodovědné učebny
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky VZ 51.15 na poskytnutí dodávky "Přírodovědné učebny" týkající se
části 2. - ostatní, části A - výpočetní technika v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn a Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek,
Verze 6.01, Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
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1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Milan Stoch Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
5. Ing. Milan Stoch Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 51.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
Termín: 30. 09. 2015
0937/22
58P

Oznámení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Učebny fyziky a chemie
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky VZ 52.15 na poskytnutí dodávky "Učebny fyziky a chemie" týkající se
části 2. - ostatní, části A - výpočetní technika v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn a Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek,
Verze 6.01, Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Milan Stoch Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
5. Ing. Milan Stoch Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 52.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
Termín: 30. 09. 2015

0938/22
OR

Žádost o rozšíření kamerového systému - předprostor Kina Luna
Rada městského obvodu
bere na vědomí
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žádost ředitelky Kulturního zařízení Ostrava-Jih, p. o., Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Jih o rozšíření
kamerového systému - předprostor Kina Luna
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Tiskové opravy
TO

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/028/14 se zhotovitelem MŽT Stavitelství, a.s., se sídlem
Ostrava - Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00, IČ 27762157, na realizaci stavby "Stavební
úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh" k neprovedení některých prací a prodloužení doby realizace
díla o 10 kalendářních dnů z důvodu nevhodných klimatických podmínek na 100 kalendářních dnů. Na
základě předložených dokladů, kterými se snižuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se snižuje cena díla
o částku - 238 497,00 Kč s DPH na částku 10 020 309,00 Kč s DPH a prodlužuje se doba realizace díla o 10
kalendářních dnů na 100 kalendářních dnů.
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