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Přehled usnesení 25. schůze Rady městského obvodu, ze dne 18. 6. 2015 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0941/25 1. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0942/25 3. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (RNDr. Ph.D. František
Staněk, místostarosta)

0943/25 4. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

0944/25 5. Vyhodnocení Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava-městským obvodem Ostrava-Jih,
Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh za rok
2014 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0945/25 6. Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací v MO O.-Jih (Věra Válková, místostarostka)

0946/25 7. Výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch (Věra Válková, místostarostka)

0947/25 8. Zmocnění k zastupování Městského obvodu Ostrava-Jih ve věcech vydávání souhlasu za vlastníka  místních
komunikací III. a IV.třídy v Městském obvodu Ostrava-Jih (Věra Válková, místostarostka)

0948/25 9. Oznámení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0949/25 10. Poskytnutí finanční podpory (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0950/25 11. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy
 Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64 , příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0951/25 12. Sportovní centrum Dubina - Zpráva za rok 2014 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0952/25 13. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0953/25 14. Změna odpisového plánu na rok 2015 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0954/25 15. Zřízení přípravné třídy v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové
organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0955/25 16. Doplnění usnesení č. 0388/10 ze dne 3.3.2011 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0956/25 17. Podmínky pro umisťování restauračních zahrádek na pozemcích svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0957/25 18. Pronájem pozemků - předzahrádek v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Hýlova, Venclíkova, Řadová, Kubalova
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0958/25 19. Pronájem pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou a úhrada nájemného za bezesmluvní
užívání pozemku formou splátek (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0959/25 20. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0960/25 21. Pronájem pozemku st. p.č. 6236 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0961/25 22. Pronájem pozemku st.p.č. 6380 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m²,  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Při Hůře" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0962/25 23. Stanovisko k záměru prodeje pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Horymírova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0963/25 24. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Rodinná (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0964/25 25. Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0965/25 26. Záměr pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0966/25 27. Záměr vypůjčit část pozemku p.p.č. 433/33 v k.ú. Hrabůvka, ulice Mjr. Nováka (mezi pavilony A a B budovy
č.p. 1455) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0967/25 28. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0080-2005 ze dne 15.4.2005 (Markéta Langrová, člen rady)

0968/25 29. Nájemní smlouva o pronájmu technologií trafostanic na ulici Pavlovova a ulici Plzeňská. (Markéta Langrová,
člen rady)

0969/25 30. Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0970/25 31. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

0971/25 32. Pronájem bytu zvláštního určení, ubytování, skončení nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu,
neprodloužení nájemní smlouvy, zaslání výzvy před podáním výpovědi (Markéta Langrová, člen rady)

0972/25 33. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Čujkovova 11, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)
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0973/25 34. Souhlas s podnájmem a s umístěním sídla spolku v prostorách budovy na ul. Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

0974/25 36. Souhlas s umístěním sídla spolku v prostorách budovy na ul. Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

0975/25 37. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání dohodou (Markéta Langrová, člen rady)

0976/25 38. Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 2 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 47, O.-Dubina
(Markéta Langrová, člen rady)

0977/25 39. Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Průkopnická 2a, Ostrava-
Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

0978/25 40. Pronájem volných míst v krytých stáních (Markéta Langrová, člen rady)

0979/25 41. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Markéta Langrová, člen rady)

0980/25 42. Projednání podnětu Ing. Novotného (Bc. Martin Bednář, starosta)

0981/25 43P. Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka - dodatek č. 2 k SoD
(Markéta Langrová, člen rady)

0982/25 44P. Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 3 (Bc. František Dehner, místostarosta)

0983/25 45P. Úpravy předprostoru kina Luna Ostrava-Jih - dodatek č. 1 (Bc. František Dehner, místostarosta)

0984/25 46P. Elektronická aukce na dodávky  "Stolní počítače 2015" postupem v rámci Systému sdruženého nákupu
provozovaného společností eCentre, a.s. (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

0985/25 47P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, a části III. Zásad) -Dětská hřiště
Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 1, parcela č. 793/286 – k. ú. Výškovice u Ostravy – ul. Lumírova (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0986/25 48P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, a části III. Zásad) -Dětská hřiště
Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 3, parcela č. 485/1, k. ú. Hrabůvka – ul. Klegova (Bc. Renáta Rárová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0987/25 49P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Provádění pravidelných kontrol a oprav
hasicích přístrojů a hydrantů v  bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených
městskému obvodu Ostrava - Jih (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0988/25 50P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení v ZŠ
Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0989/25 51P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna výplní otvorů MŠ Mjr.
Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0990/25 53P. Výběr nejvhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené zadávací řízení) - Učebny
fyziky a chemie (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0991/25 54P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Dětská hřiště Ostrava-Jih,
dětské hřiště č. 2, parcela č. 379/7 – k.ú. Hrabůvka a parcela č. 121/1 – k.ú. Dubina u Ostravy – ul. Vlasty
Vlasákové (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0992/25 55P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Rekonstrukce bytového domu
Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0993/25 56P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Výměna oken v objektu na ul.
V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony ŠM-1, K2Z-A, UV11-A (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

0994/25 57P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Vybudování bezbariérového přístupu do
objektu Gurťjevova 11/489, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

0995/25 58P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském
obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016 (v lokalitě 1 nebo 2) (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

0996/25 59P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - studie a projektová dokumentace
"Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih" (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

0997/25 60P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Čištění vpustí dešťové kanalizace v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016, lokalita č. 2 (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

0998/25 61. Změna smlouvy o nájmu nemovitosti, část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0999/25 62. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1000/25 63. Harmonogram činností souvisejících s ukončením správy DaBF příspěvkovou organizací Majetková správa
Ostrava-Jih (Markéta Langrová, člen rady)

1001/25 64. Souhlas s poskytnutím prostor k užívání po dobu rekonstrukce pronajatých prostor (Markéta Langrová, člen
rady)
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1002/25 65. Zveřejnění záměru na pronájem prostor v budově U Haldy 18 v Ostravě-Hrabůvce (Markéta Langrová, člen
rady)

1003/25 66P. Uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Revitalizace fotbalového areálu
Klegova" (Bc. František Dehner, místostarosta)

1004/25 OR Změny v komisích rady městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 52P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I.
čtvrtletí r. 2015 ZŠ a MŠ, p.o., OBH a za IV. čtvrtletí r. 2014 MSOJ, p.o. a za I. a II. čtvrtletí OSR (Bc.
Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

staženo 2. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

staženo 35. Souhlas s poskytnutím části  prostor v budově G - Centra do užívání dalším subjektům (Markéta Langrová,
člen rady)

about:blank
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0941/25  
1

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 25. schůze rady městského obvodu rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o  90 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, UZ 11 o 90 tis. Kč

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o  208 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, UZ 11 o 75 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 6121, UZ 11 o 133 tis. Kč

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

2)
- snižují běžné výdaje  ORJ 1, § 3632, pol. 5171 o 3 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 6409, pol. 5909 o 3 tis. Kč

4)
a) změnu závazného ukazatele ZŠ Kosmonautů 13, tj. navýšení o 1 769 tis. Kč

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční transfery od regionálních rad, pol. 4123, UZ 38588005 o 666 tis. Kč
- zvyšují investiční transfery od regionálních rad, pol. 4223, UZ 38588505 o 1 103 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 38588005, ORG 359 o 666 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, UZ 38588505, ORG 359 o 1 103 tis. Kč

5)
a) změnu závazného ukazatele ZŠ Klegova, tj. navýšení o 611 tis. Kč

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční transfery od regionálních rad, pol. 4123, UZ 38588005 o 143 tis. Kč
- zvyšují investiční transfery od regionálních rad, pol. 4223, UZ 38588505 o 468 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 38588005, ORG 358 o 143 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, UZ 38588505, ORG 358 o 468 tis. Kč

6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o  100 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5222, UZ 11 o 100 tis. Kč

0942/25  
3

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Odborářská v Ostravě-
Hrabůvce a na ulici Horymírova v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 71
T. E., Ostrava-Zábřeh

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 10
S. V., Ostrava-Zábřeh

0943/25  
4

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 17
P. M., Ostrava-Zábřeh

0944/25  
5

Vyhodnocení Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava-městským obvodem
Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných
hasičů Ostrava-Zábřeh za rok 2014

about:blank

5 z 25 26.6.2015 7:26



Rada městského obvodu

souhlasí

s vyhodnocením Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava-městským obvodem Ostrava-Jih,
Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh za rok
2014
doporučuje

stávající Dohodu o součinnosti ponechat v platnosti a plnit ji v původním znění

0945/25  
6

Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací v MO O.-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhodnocení zimní údržby místních komunikací v MO Ostrava - Jih dle upravené přílohy.

0946/25  
7

Výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch

Rada městského obvodu

rozhodla

dle odst. 2.2, odst. 2.2.1, písmena B) smlouvy o dílo na předmět smlouvy "Celoroční údržba veřejných a
vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016" o zahájení 2. pokosu
travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih.
pověřuje

Starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu výzvy o zahájení 2. pokosu s vybranými uchazeči této
veřejné zakázky nejpozději k datu 28. 6. 2015.
pověřuje

vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb Ing. et. Ing. Jindřicha Haverlanda předáním výzvy
zhotovitelům.

0947/25  
8

Zmocnění k zastupování Městského obvodu Ostrava-Jih ve věcech vydávání souhlasu za
vlastníka  místních komunikací III. a IV.třídy v Městském obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

svěřuje

odboru dopravy a komunálních služeb rozhodování ve věcech vydávání souhlasu za vlastníka místních
komunikací III. a IV.třídy v Městském obvodu Ostrava-Jih ve smyslu §25 zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
zmocňuje

vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb k zastupování Městského obvodu Ostrava-Jih jako
účastníka řízení ve správních řízeních vedených v souvislosti se žádostmi o zvláštní užívání místních
komunikací III. a IV.třídy v Městském obvodu Ostrava-Jih ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů

0948/25  
9

Oznámení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih, které je v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle důvodové zprávy.

0949/25  
10

Poskytnutí finanční podpory

Rada městského obvodu

souhlasí

s poskytnutím finančního daru Domu kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČ 479 73 145 v celkové hodnotě 20.000,- Kč
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy

0950/25  
11

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy  Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64 , příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy
 Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.
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0951/25  
12

Sportovní centrum Dubina - Zpráva za rok 2014

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zprávu za rok 2014 o využití a hospodaření Sportovního centra Dubina

ukládá

nájemci  Sportovního centra Dubina  zajistit  v objektu reklamy.

0952/25  
13

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

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

1/ pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení
výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb jazykově-vzdělávacích pobytů žáků a
pedagogických pracovníků v předpokládané výši 973.435,-Kč včetně DPH z důvodu řádného plnění všech
povinností a finančních závazků plynoucích ze školou podané žádosti o dotaci a následného čerpání dotace na
projekt "Brána do světa" v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2/ pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkovou organizaci za
účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb jazykově-vzdělávacích
pobytů žáků a pedagogických pracovníků včetně stínování pro pedagogy v předpokládané výši 699.004,-Kč
včetně DPH z důvodu řádného plnění všech povinností a finančních závazků plynoucích ze školou podané
žádosti o dotaci a následného čerpání dotace na projekt "Procvičíme si angličtinu v reálu" v rámci výzvy č.
56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

3/ pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkovou organizaci za
účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb jazykově-vzdělávacích
pobytů žáků a pedagogických pracovníků v předpokládané výši 755.669,-Kč včetně DPH z důvodu řádného
plnění všech povinností a finančních závazků plynoucích ze školou podané žádosti o dotaci a následného
čerpání dotace na projekt "Jazykové pobyty pro žáky" v rámci č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

0953/25  
14

Změna odpisového plánu na rok 2015 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2015
- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

0954/25  
15

Zřízení přípravné třídy v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1,
příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

se zřízením přípravné třídy  pro děti v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1,
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy.

0955/25  
16

Doplnění usnesení č. 0388/10 ze dne 3.3.2011

Rada městského obvodu

rozhodla

o změně svého usnesení č.0388/10 ze dne 3.3.2011 " Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a
zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka" -  zřízení věcného břemene  - služebnosti
 vodovodní přípojky na pozemku p.p.č. 797/2 ostatní plocha - ostatní komunikace, v k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava – Jih, v celkové délce  17bm,
za úplatu 400,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a doplnění dalších spoluvlastníků oprávněné nemovité
věci o B. J., Ostrava - Hrabůvka a B. Š., Větřkovice a uzavřít  smlovu  o zřízení věcného břemene -
služebnosti dle předloženého návrhu

0956/25  
17

Podmínky pro umisťování restauračních zahrádek na pozemcích svěřených městskému obvodu
Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

podmínky pro umisťování restauračních zahrádek na pozemcích svěřených městskému obvodu ve znění
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přílohy č. 1 předloženého materiálu
souhlasí

se zněním dopisu provozovatelům restauračních zahrádek na pozemcích svěřených městskému obvodu ve
znění přílohy č. 2 předloženého materiálu
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prošetřit, proč do této chvíle nebyly vybírány zábory za předzahrádky.
Termín: 31. 07. 2015

0957/25  
18

Pronájem pozemků - předzahrádek v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Hýlova, Venclíkova, Řadová,
Kubalova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout níže uvedené pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, tvořící tzv. předzahrádky u řadových rodinných domů, za účelem
užívání jako přístup a příjezd, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, ve výši nájemného
45,-Kč/m2/rok, vlastníkům řadových rodinných domů, a uzavřít nájemní smlouvy ve znění přílohy
předloženého materiálu

ul. Hýlova
parc.č. 715/134 ostatní plocha, zeleň o výměře 50 m2
P. S., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/135 ostatní plocha, zeleň o výměře 43 m2
S. J. a S. I., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/152 ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m2
P. F. a P. R., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/157 ostatní plocha, zeleň o výměře 37 m2
D. L. a D. M., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/158 ostatní plocha, zeleň o výměře 42 m2
Ing. Ch. M. a Ch. J., 700 30 Ostrava – Výškovice

ul. Venclíkova
parc.č. 715/250 ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m2
Mgr. R. P., 700 30 Ostrava - Zábřeh
Ing. R. M., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/252 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2
Ing. B. T. a B. K., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/254 ostatní plocha, zeleň o výměře 33 m2
M. M. a M. E., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/255 ostatní plocha, zeleň o výměře 34 m2
L. A. a L. D., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/256 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2
M. M., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/257 ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2
K. O. a K. A., 700 30 Ostrava - Výškovice
parc.č. 715/258 ostatní plocha, zeleň o výměře 34 m2
K. D., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/261 ostatní plocha, zeleň o výměře 46 m2
M. P., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/262 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2
Mgr. K. R. a Mgr. K. A., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/263 ostatní plocha, zeleň o výměře 40 m2
F. L., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/265 ostatní plocha, zeleň o výměře 43 m2
Ing. D. M. a Ing. D. L., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/266 ostatní plocha, zeleň o výměře 37 m2
K.  A., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/267 ostatní plocha, zeleň o výměře 41 m2
M. M., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/268 ostatní plocha, zeleň o výměře 37 m2
Ing. K. P. a K. I. , 700 30 Ostrava – Výškovice
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parc.č. 715/269 ostatní plocha, zeleň o výměře 42 m2
Ing. P. P., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/270 ostatní plocha, zeleň o výměře 38 m2
D. P. a D., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/271 ostatní plocha, zeleň o výměře 59 m2
Ing. P. R. a P. M., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/274 ostatní plocha, zeleň o výměře 23 m2
V. S. a Mgr. V. A., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/275 ostatní plocha, zeleň o výměře 23 m2
K. J.a K. V., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/276 ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m2
V. K., 700 30 Ostrava – Bělský Les
V. L., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/277 ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m2
Ing. K. P. a Ing. K. K., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/278 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2
Ing. B. Z. a B.M., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/280 ostatní plocha, zeleň o výměře 11 m2
M. M., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/281 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2
Ing. arch. P.  A., 700 30 Ostrava - Výškovice

ul. Řadová
parc.č. 715/48 ostatní plocha, zeleň o výměře 41 m2
K. V., 700 30 Ostrava – Zábřeh
S. M., 700 30 Ostrava - Hrabůvka
K. J. a K. M., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/84 ostatní plocha, zeleň o výměře 51 m2
Ing. H. Z., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/89 ostatní plocha, zeleň o výměře 43 m2
G. V., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/90 ostatní plocha, zeleň o výměře 52 m2
K. P., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/95 ostatní plocha, zeleň o výměře 57 m2
Ing. O. M. a O. I., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/118 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2
F. B., 700 30 Ostrava - Výškovice

ul. Kubalova
parc.č. 715/202 ostatní plocha, zeleň o výměře 124 m2
Ing. R. Z. a Mgr. I. R., 700 30 Ostrava – Zábřeh

parc.č. 715/217 ostatní plocha, zeleň o výměře 60 m2
B. M., 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/304 ostatní plocha, zeleň o výměře 44 m2
B. M. a B. J., 700 30 Ostrava – Výškovice

0958/25  
19

Pronájem pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou a úhrada nájemného za
bezesmluvní užívání pozemku formou splátek

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.č.st. 3942, zastavěná plocha a nádvoří pod garáží o výměře 19,72 m2 (celková
výměra 136 m2), odpovídající výši spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy ve výši
1708/11777 příslušejícícho k jednotce č. 3333/181, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 45,- Kč/m2/rok, panu Ing. R. K., 742 85 Vřesina za
podmínky úhrady částky ve výši 2.221,- Kč za bezesmluvní užívání pozemku formou šesti pravidelných
splátek a  uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy předloženého materiálu

0959/25  
20

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla
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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)½ pozemku p.č.st. 2968/12, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, prof. Ing. R. Č., CSc.,  Ostrava-Zábřeh

2)část pozemku p.č.st. 2971/1, zast. pl. o výměře 9,93 m2 (celková výměra 243 m2), odpovídající výši
 spoluvlastnického podílu o velikosti 1593/38975 příslušejícího k jednotce č. 6/238, v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, manželům M. a J. G.,  Ostrava-Zábřeh

3)část pozemku p.č.st. 2973/1, zast. pl. o výměře 8,83 m2 (celková výměra 153 m2), odpovídající výši
 spoluvlastnického podílu o velikosti 1469/25444 příslušejícího k jednotce č. 6666/202, v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu K. K., Ostrava-Dubina

4)část pozemku p.č.st. 2977/1, zast. pl. o výměře 10,21 m2 (celková výměra 196 m2), odpovídající výši
 spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/32453 příslušejícího k jednotce č. 4444/135, v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu R. V., Ostrava-Výškovice

5)část pozemku p.č.st. 2978/1, zast. pl. o výměře 9,58 m2 (celková výměra 238 m2), odpovídající výši
 spoluvlastnického podílu o velikosti 777/19297 příslušejícího k jednotce č. 3/116, v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, Ing. J. V., Ostrava-Výškovice

6)pozemek p.č.st. 3658, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní R. K.,
Ostrava-Zábřeh

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh předloženého materiálu

0960/25  
21

Pronájem pozemku st. p.č. 6236 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m², v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st. p.č. 6236 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih,
za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou panu P. M, Ostrava - Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za
celkovou částku 165 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve
znění přílohy tohoto materiálu.

0961/25  
22

Pronájem pozemku st.p.č. 6380 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m²,  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Při Hůře"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmot pozemek st. p.č. 6380 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m²,  v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Při Hůře", ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih,
za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou paní M. P., Ostrava - Bělský Les, za cenu 11 Kč/m²/rok,
tj. za celkovou částku 198 Kč ročně na dobu neurčitou  s tříměsíční  výpovědní dobou a uzavřít nájemní
smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

0962/25  
23

Stanovisko k záměru prodeje pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Horymírova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č.
637/6 ostatní plocha, jiná plocha v rozsahu daném zákresem o max. výměře 2145 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Horymírova x U Studia  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih

0963/25  
24

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Rodinná

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 555/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4,8 m2 v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání vjezdu o výměře 1,6 m x 3 m, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

0964/25  
25

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, za  účelem výstavby dvou řad lodžií o výměře 2 x 1,4 m x 3,4 m k bytovému domu č.p. 1760,

about:blank
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na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

0965/25  
26

Záměr pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemky v 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. 1687/5, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Skleníku
2)pozemek p.č.st. 2356, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3)pozemek p.č.st. 3763, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4)pozemek p.č.st. 3765, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

0966/25  
27

Záměr vypůjčit část pozemku p.p.č. 433/33 v k.ú. Hrabůvka, ulice Mjr. Nováka (mezi pavilony A
a B budovy č.p. 1455)

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru vypůjčit část pozemku p.p.č. 433/33 ostatní plocha, zeleň o výměře 635 m² v k.ú. Hrabůvka, ul.
Mjr. Nováka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem užívání jako zahrada k mateřské škole, provozované v prostorách budovy č.p. 1455, objektu
občanské vybavenosti, který je součástí pozemku p.č.st. 1303 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka
na ulici Mjr. Nováka č.o. 34 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

0967/25  
28

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0080-2005 ze dne 15.4.2005

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0080-2005 ze dne 15.4.2005 na provádění servisu výtahů v
objektech sloužících podnikání mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih a
společností VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o., IČ: 29393728, v rozsahu předloženého návrhu
zmocňuje

Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava - Jih, k podpisu dodatku č. 1

0968/25  
29

Nájemní smlouva o pronájmu technologií trafostanic na ulici Pavlovova a ulici Plzeňská.

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Nájemní smlouvy na pronájem technologie trafostanice č. OS 9534, na ulici Pavlovova,
nacházející se v objektu na pozemku p.č. st 6101 Ostrava - Zábřeh a č. OS 9532 na ulici Plzeňská,
nacházející se v objektu na pozemku p.č. st. 3487/5 Ostrava - Zábřeh, mezi SMO, městským obvodem
Ostrava - Jih, Horní 791/3, IČ 00845451 a společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmolky,
Teplická 874/8, IČ 24729035 za účelem zajištění dodávek a distribuce elektrické energie pronajímateli a
třetím osobám, a to na dobu neurčitou, v rozsahu předloženého návrhu.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu Nájemní smlouvy č.NSN/2027/2015.

0969/25  
30

Podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

V. Jiřikovského 31, 1+3, standard, č.b. 16
S. M., Ostrava-Dubina

0970/25  
31

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 62
P. O., Čujkovova 31

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 7
T. Z., Hulvácká 2

Jubilejní 65, 1+3, standard, č. b. 2

about:blank
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H. M., Ostrava-Nová Bělá

Jubilejní 6, 1+2, standard, č. b. 3
B. R., Lumírova 5

P. Lumumby 21, 1+2, standard, č. b. 6
K. L., Svornosti 25

Vaňkova 48, 1+3, standard, č. b. 8
K. V., Provaznická 32

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 84
H. D., Bolotova 5

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 6
M. D., Čujkovova 21

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 73
P. M., F. Hajdy 2

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. O., Čujkovova 31, č. b. 12
K. V., Provaznická 32, č. b. 16
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 nebo jeho části na dobu určitou, dle důvodové
zprávy

Volgogradská 145, 1+2,  standard, č. b. 10
Š. M., Horní 3

M. Fialy 1, 1+3,  standard, č. b. 55
V. J., Maluchy 12

III.

1) o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 4  
P. M., Horymírova 4

F. Formana 47, 0+2, standard, č. b. 20  
M. B., A. Poledníka 6

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

P. M., Horymírova 4, č. b. 5
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

0971/25  
32

Pronájem bytu zvláštního určení, ubytování, skončení nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu
bytu, neprodloužení nájemní smlouvy, zaslání výzvy před podáním výpovědi

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o pronájmu bytu zvláštního určení a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Horymírova 125, č. b. 28
L. T., Ostrava-Mar. Hory

Horymírova 125, č. b. 40
Ing. V. L., Ostrava-Hrabová  

Horymírova 125, č. b. 55
D. J., Horymírova 125

about:blank
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Horymírova 125, č. b. 69
Ing. S. J., Horymírova 125

Horymírova 125, č. b. 88
S. M., Ostrava-Šenov

Horymírova 125, č. b. 94
H. H., Horymírova 125  

Horymírova 123, č. b. 9
J. M., Ostrava-Přívoz    

Horymírova 125, č. b. 11
V. P., Ostrava- Poruba

II.

uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, dle důvodové zprávy

místnost č. 9 - M. S., Jičínská 17
místnost č. 15 - K. V., Horní 3
místnost č. 18 - B. D., Horní 3
místnost č. 21 - T. Z., Horní 3

III.

o skončení nájmu (společného 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

B. K., Vaňkova 48, č. b. 22
K. L., V. Vlasákové 17 a K. J., V. Vlasákové 17, č. b. 8
S. D., J. Škody 1, č. b. 32
K. L., Jubilejní 14, č. b. 1
P. V., Svornosti 3, č. b. 11
D. E., Dr. Šavrdy 9 a D. R., č. b. 6
M. D., Abramovova 14, č. b. 8
K. M., Průkopnická 5, č. b. 7
H. R., Kotlářova 12, č. b. 5
Mgr. Č. V., Horymírova 123, č. b. 17

IV.

o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 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

H. M., J. Škody 1, č. b. 14
T. H., P. Lumumby 18, č. b. 6

V.
bere na vědomí

neprodloužení smlouvy k nájmu bytu č. 4, Abramovova 10, O.-Zábřeh s p. R. K., trvale bytem Sedliště 271,
dle důvodové zprávy
trvá

na vyklizení a předání bytu č. 4, Abramovova 10, O.-Zábřeh, dle důvodové zprávy

VI.
rozhodla

o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 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

U. T., Čujkovova 31, č. b. 90

0972/25  
33

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Čujkovova 11, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o velikosti 104,28 m2 v bytovém domě č.p. 1710 na ul. Čujkovova
č. or. 11 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2070 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, paní Bc.
Lucii Novákové, IČ: 87337487, Na Návsi 443/134, Ludgeřovice za účelem užívání jako cukrárna a pizzerie s
účinností od 01.07.2015  na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce a s výší nájemného 1.300
Kč/m2/rok, za podmínky předchozího uhrazení celkové pohledávky evidované na nájmu předmětného
prostoru sloužícího podnikání k datu 30.06.2015, dle důvodové zprávy

about:blank
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0973/25  
34

Souhlas s podnájmem a s umístěním sídla spolku v prostorách budovy na ul. Na Mýtě 10,
Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu

I.
s podnájmem části  prostor - klubovny v  budově  č. p. 1556 stavba občanské vybavenosti ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,   na ul. Na Mýtě  č. or. 10, v Ostravě-
Hrabůvce, která je součástí pozemku parc. č. st. 1967 v k.ú. Hrabůvka, pro spolky
- Asociace TOM ČR, TOM 4301 Průzkumník Medvíďata, IČ: 65497694
- Asociace TOM ČR, TOM 20607 Sihasapa, IČ: 22748300
- Asociace TOM ČR, TOM 3443 Bludný kruh, IČ: 70313164

a to maximálně po dobu trvání nájemního vztahu s  nájemcem  RADAMOK - Rada dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje, IČ: 26523825 a za stejných podmínek, které má nájemce sjednané v nájemní
smlouvě

II.
s umístěním sídla  spolku a se zápisem  do  rejstříku spolků
- RADAMOK - Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, IČ: 26523825
- Asociace TOM ČR, TOM 4301 Průzkumník Medvíďata, IČ: 65497694
- Asociace TOM ČR, TOM 20607 Sihasapa, IČ: 22748300
- Asociace TOM ČR, TOM 3443 Bludný kruh, IČ: 70313164
v části prostor budovy  č. p. 1556 stavba občanské vybavenosti ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,   na ul. Na Mýtě  č. or. 10, v Ostravě-Hrabůvce, která je součástí
pozemku parc. č. st. 1967 v k.ú. Hrabůvka,

a to po dobu trvání nájemního vztahu nájemce - RADAMOK - Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje,
dle důvodové zprávy

0974/25  
36

Souhlas s umístěním sídla spolku v prostorách budovy na ul. Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu

I.
s umístěním sídla  spolku KČT oblast Moravskoslezská, se sídlem Na Mýtě  1556/10, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, IČ: 71160477,  v prostorách  budovy č. p. 1556 stavba občanské vybavenosti ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,   na ul. Na Mýtě  č. or. 10, v Ostravě-
Hrabůvce, která je součástí pozemku parc. č. st. 1967 v k.ú. Hrabůvka, jejichž nájemcem je  RADAMOK -
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje

II.
se zápisem  do  rejstříku spolků,

a to po dobu trvání nájemní smlouvy s nájemcem  RADAMOK - Rada dětí a mládeže Moravskoslezského
kraje, dle důvodové zprávy

0975/25  
37

Ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání dohodou

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost nájemce pana M. H., DiS ve věci ukončení nájemní smlouvy č. 2/b/014/213/10 uzavřené dne
09.04.2010 ve znění dodatků, dohodou ke dni 15.07.2015
rozhodla

I.
o ukončení nájemní smlouvy č. 2/b/0014/213/10  uzavřené dne 09.04.2010, ve znění dodatků, na pronájem
prostor sloužících podnikání v budově č.p. 3165 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p.
č. st. 6495 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh,
dohodou ke dni 15.07.2015, za podmínky předání pronajatého prostoru vybaveného veškerým hmotným
majetkem, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a byl uveden
v příloze předmětné nájemní smlouvy (předávací protokol),dle důvodové zprávy

II.
o zveřejnění záměru na pacht prostor sloužících podnikání v budově č.p. 3165 stavba občanského vybavení,
která je součástí pozemku p. č. st. 6495 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul.
Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s účelem užívání jako
denní kavárny s občerstvením zaměřeným na zdravou a vegetariánskou stravu o výměře 75,98 m2 s výší
nájemného 1.088 Kč/m2/rok bez DPH, s příslušenstvím - sociální zázemí o výměře 20,38 m2 s výší
nájemného 210 Kč/m2/rok bez DPH a užívání venkovní terasy  s provozem v období od 01.05. do
30.09.běžného kalendářního roku, s výší nájemného 326 Kč/m2/rok bez DPH,  dle důvodové zprávy

about:blank
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0976/25  
38

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 2 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 47,
O.-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem volného prostoru - garážového stání č. 2 v bytovém domě ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih č.p. 271 na ul. Františka Formana č.
or. 47 v Ostravě-Dubině, který je součástí pozemku parc. č. st. 71/109 v k.ú. Dubina, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší měsíčního nájemného 815 Kč vč. DPH a s účelem užívání
garážové stání motorového vozidla

0977/25  
39

Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Průkopnická 2a,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 373,33 m2 v budově občanské
vybavenosti č.p. 2690 na ul. Průkopnická č. or. 2a, Ostrava-Zábřeh, která je součástí pozemku p.č. st.
 4193 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, s účelem užívání jako centra šipkového sportu, pivního baru a večerky s
minimální výší nájemného 800 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,dle důvodové
zprávy

0978/25  
40

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 09, box č. 13, PP na ul. Výškovická panu  V. H. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 33, box č. 74, NP na ul. Vl. Vlasákové panu J. G. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

3) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 42, box č. 56, NP na ul. B. Václavka panu M. Č. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

4) pronajmout volné místo pro jednostopé vozidlo v krytém stání v PO 51, box č. 65/1, NP na ul. L. Hosáka
panu J. B. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč měsíčně vč.
DPH.

0979/25  
41

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 53, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan V. T.,
- PO 09, garáž č. 9 na ul. Výškovická, Ostrava - Výškovice, nájemce pan M. S., 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.

0980/25  
42

Projednání podnětu Ing. Novotného

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podnět Ing. J. N. ze dne 27. 4. 2015 a 25. 5. 2015
schvaluje

návrh odpovědi starosty Bc. Martina Bednáře
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu dát tento podnět k prošetření kontrolnímu výboru.

0981/25  
43P

Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka - dodatek č. 2 k
SoD

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/032/163/2014 ze dne
5.11.2014 na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 63.14 „Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul.
Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka“ se zhotovitelem Window Holding a.s. se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně
Toušeň, IČ: 28436024, kterým se snižuje cena díla o 253 009,00 Kč bez DPH na cenu 2 632 439,00 Kč bez
DPH, dle důvodové zprávy.
zmocňuje

about:blank
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Bc. Martina Bednáře, starostu Městského obvodu Ostrava - Jih, k podpisu dodatku č. 2
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílu č. 4/032/163/2014 na výše uvedenou zakázku
Termín: 25. 06. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/032/163/2014 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 30. 06. 2015

0982/25  
44P

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 3

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 3 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 provedení dodatečných prací nutných k dokončení realizace
díla. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se
upravuje cena díla o částku  92 081,00 Kč s DPH na částku 10 112 390,00 Kč s DPH.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/028/14 "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13,
Ostrava-Zábřeh"
Termín: 24. 06. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/028/14.
Termín: 25. 06. 2015

0983/25  
45P

Úpravy předprostoru kina Luna Ostrava-Jih - dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/004/2015 na veřejnou zakázku "Úpravy předprostoru
kina Luna Ostrava-Výškovice" se zhotovitelem VÍTKOVICE - Stavos, kino LUNA, kterým se zvyšuje konečná
cena na tuto zakázku o částku 372 101,88 Kč bez DPH na částku 12 742 101,88 Kč bez DPH a kterým se
upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu realizace dodatečných prací a neprovádění
některých prací a prodlužuje se doba realizace díla o 44 dnů na 114 kalendářních dnů.
bere na vědomí

zvýšení částky DPH o 78 141,39 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
4/034/004/2015
Termín: 22. 06. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/004/2015 na výše uvedenou zakázku
Termín: 19. 06. 2015

0984/25  
46P

Elektronická aukce na dodávky  "Stolní počítače 2015" postupem v rámci Systému sdruženého
nákupu provozovaného společností eCentre, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o  realizaci elektronické aukce na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  VZ 59.15 na dodávky  "Stolní
počítače 2015" postupem v rámci Systému sdruženého nákupu provozovaného společností eCentre, a.s. dle
upravené zadávací dokumentace a doplněného seznamu zájemců
ukládá

Ing. Romanu Škubalovi, vedoucímu oddělení informační systém
poskytnout aktivní součinnost při uplatňování Pravidel systému sdruženého nákupu zadavatele  k VZ 59.15
Termín: 31. 08. 2015

0985/25  
47P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, a části III. Zásad) -Dětská
hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 1, parcela č. 793/286 – k. ú. Výškovice u Ostravy – ul.
Lumírova

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 14.15 na stavební práce "Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č.
1, parcela č. 793/286 – k. ú. Výškovice u Ostravy – ul. Lumírova" 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
jmenuje

about:blank
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komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta 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. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 14.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 15. 10. 2015

0986/25  
48P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, a části III. Zásad) -Dětská
hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 3, parcela č. 485/1, k. ú. Hrabůvka – ul. Klegova

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 15.15 na stavební práce "Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č.
3, parcela č. 485/1, k. ú. Hrabůvka – ul. Klegova" 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
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta 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. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 15.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 15. 10. 2015

0987/25  
49P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Provádění pravidelných kontrol a
oprav hasicích přístrojů a hydrantů v  bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO
svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih

about:blank
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Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 42.15 na služby  "Provádění
pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v  bytových domech a nebytových objektech v
majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih" dle  § 18 odst.  5  zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a  oddílu  B  části  II. Zásad  pro zadávání veřejných
zakázek Statutárního   města Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih,  jím  zřízených příspěvkových
organizací  a ovládaných  podnikatelů,  ve  znění  pozdějších  změn,  zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu s doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 42.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 08. 2015

0988/25  
50P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního
zařízení v ZŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 45.15 na stavební práce "Oprava
sociálního zařízení v ZŠ Horymírova 100, 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 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. Sylva Sládečková, 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 45.15 a předložit zprávu

about:blank
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hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2015

0989/25  
51P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna výplní otvorů
MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 33.15 na stavební práce "Výměna
výplní otvorů MŠ Mjr. Nováka 30, 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

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. Sylva Sládečková, 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 33.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2015

0990/25  
53P

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 kupní smlouvy s vybraným uchazečem:

u dílčí části 2. - ostatní, části B - odborné pomůcky:
- MULTIP Moravia s.r.o., se sídlem Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín, IČ: 1627971, za nabídkovou cenu
Kč 476.815,00 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.
připravit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 2. - ostatní, části B - odborné
pomůcky nadlimitní veřejné zakázky "Učebny fyziky a chemie"
Termín: 17. 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 "Učebny fyziky a chemie"
Termín: 24. 07. 2015

0991/25  
54P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Dětská hřiště
Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 2, parcela č. 379/7 – k.ú. Hrabůvka a parcela č. 121/1 – k.ú.
Dubina u Ostravy – ul. Vlasty Vlasákové

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky VZ 10.15 na stavební práce "Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské
hřiště č. 2, parcela č. 379/7 – k.ú. Hrabůvka a parcela č. 121/1 – k.ú. Dubina u Ostravy – ul. Vlasty
Vlasákové" o vyloučení uchazeče:
- GRISPA s.r.o., se sídlem Opavská 395/94, 794 01 Krnov-Pod Cvilínem, IČ: 28661222,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 10.15 na stavební práce
"Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 2, parcela č. 379/7 – k.ú. Hrabůvka a parcela č. 121/1 – k.ú.
Dubina u Ostravy – ul. Vlasty Vlasákové" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- DAV, a.s., se sídlem Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 00575381, za nabídkovou cenu Kč
1.099.016,00 bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů
- jako druhým v pořadí s uchazečem SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín,
IČ: 25560191, za nabídkovou cenu Kč 1.239.134,00 bez DPH a s lhůtou realizace 84 kalendářních dnů
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 10.15
Termín: 30. 09. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Dětská hřiště
Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 2, parcela č. 379/7 – k.ú. Hrabůvka a parcela č. 121/1 – k.ú. Dubina u Ostravy
– ul. Vlasty Vlasákové"
Termín: 26. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Dětská hřiště
Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 2, parcela č. 379/7 – k.ú. Hrabůvka a parcela č. 121/1 – k.ú. Dubina u Ostravy
– ul. Vlasty Vlasákové"
Termín: 31. 07. 2015

0992/25  
55P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Rekonstrukce
bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky VZ 20.15 na stavební práce "Rekonstrukce bytového domu
Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení uchazeče:
- DAV, a.s., se sídlem Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 00575381,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 20.15 na stavební práce
"Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

- SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ: 48391204, za nabídkovou cenu Kč
5.167.065,00 bez DPH a s lhůtou realizace 112 kalendářních dnů
- jako druhým v pořadí s uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00
Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603, za nabídkovou cenu Kč 5.188.976,00 bez DPH a s lhůtou realizace 115
kalendářních dnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem MŽT Stavitelství, a.s., se sídlem Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, IČ: 27762157, za nabídkovou cenu Kč 6.212.126,00 bez DPH a s lhůtou realizace 119
kalendářních dnů
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 20.15
Termín: 30. 09. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 26. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Rekonstrukce
bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 31. 07. 2015

0993/25  
56P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Výměna oken v
objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony ŠM-1, K2Z-A, UV11-A

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky VZ 29.15 na stavební práce "Výměna oken v objektu na ul. V

about:blank
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Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony ŠM-1, K2Z-A, UV11-A" o vyloučení uchazeče:
- AD-MAR STAVBY s.r.o., se sídlem Ostravská 277, 735 51 Bohumín-Pudlov, IČ: 27797937,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 29.15 na stavební práce
"Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony ŠM-1, K2Z-A, UV11-A" a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- S-O-D Holding s.r.o., se sídlem Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné, IČ: 26830272, za nabídkovou
cenu Kč 1.847.100,00 bez DPH a s lhůtou realizace 33 kalendářních dnů
- jako druhým v pořadí s uchazečem Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ:
28436024, za nabídkovou cenu Kč 2.148.760,96 bez DPH a s lhůtou realizace 19 kalendářních dnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem OMLUX, spol. s r.o., Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava-Lhotka, IČ:
61944840, za nabídkovou cenu Kč 2.162.888,19 bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 29.15
Termín: 30. 09. 2015
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna
oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony ŠM-1, K2Z-A, UV11-A"
Termín: 26. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken
v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony ŠM-1, K2Z-A, UV11-A"
Termín: 31. 07. 2015

0994/25  
57P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Vybudování bezbariérového
přístupu do objektu Gurťjevova 11/489, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 54.15 na dodávky  "Vybudování bezbariérového přístupu do objektu Gurťjevova 11/489, Ostrava-Zábřeh"
o vyloučení uchazeče:
- M A N U S Prostějov, spol. s r.o., se sídlem Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov, IČ: 47900440,
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 54.15 na dodávky "Vybudování bezbariérového přístupu do objektu Gurťjevova 11/489, Ostrava-Zábřeh"
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem VECOM zdvihací zařízení s.r.o., se sídlem Ovenecká 32/315, 170 00 Praha 7, IČ:
25599348, za nabídkovou cenu Kč 179.000,00 bez DPH a s lhůtou plnění 47 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybudování bezbariérového přístupu
do objektu Gurťjevova 11/489, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 03. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu  "Vybudování
bezbariérového přístupu do objektu Gurťjevova 11/489, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu
Termín: 10. 07. 2015

0995/25  
58P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Čištění vpustí dešťové kanalizace
v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016 (v lokalitě 1 nebo 2)

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 41.15 na služby "Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016
(v lokalitě 1 nebo 2)" o vyloučení uchazeče:
- Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 34/386, 713 00 Ostrava-Heřmanice
IČ: 26843099, z dílčí části - lokality 1,
- HYDROSPOR spol. sr.o., se sídlem Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 47666374, z dílčí části -
lokality 2,
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 41.15 na služby "Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016
(v lokalitě 1 nebo 2)" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření rámcové smlouvy u lokality č. 1:

- s vybraným uchazečem Ostravské komunikace a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-
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Mariánské Hory, IČ: 25396544, za nabídkovou cenu Kč 618.825,00 bez DPH, tj. Kč 748.778,25 vč. DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Jaromír Mičulka, s místem podnikání Dolní 34, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČ: 15495892, za nabídkovou cenu Kč 618.950,00 bez DPH, tj. Kč 748.929,50 vč. DPH
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 41.15 na služby "Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016
(v lokalitě 1 nebo 2)" zrušit dílčí část – lokalitu č. 2 této veřejné zakázky z důvodu, že v soutěži po posouzení
nabídky nezůstala žádná nabídka
ukládá

Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh rámcové smlouvy na lokalitu č. 1 veřejné zakázky malého rozsahu "Čištění vpustí dešťové
kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016 (v lokalitě 1 nebo 2)"
Termín: 03. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové smlouvy s vybraným uchazečem na lokalitu č. 1 veřejné zakázky malého rozsahu
"Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016 (v lokalitě 1 nebo
2)" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 10. 07. 2015

0996/25  
59P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - studie a projektová dokumentace
"Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 25.15 na služby - studie a projektová dokumentace "Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih" o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29A,708 00 Ostrava-
Poruba, IČ: 27787443, za nabídkovou cenu Kč 98.000,00 bez DPH a s lhůtou plnění 90 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ:
26817853, za nabídkovou cenu Kč 196.664,00 bez DPH a s lhůtou plnění 126 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu - studie a projektová dokumentace
"Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih"
Termín: 03. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu - studie a
projektová dokumentace "Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu
Termín: 10. 07. 2015

0997/25  
60P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Čištění vpustí dešťové kanalizace
v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016, lokalita č. 2

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 60.15 k poskytnutí služeb "Čištění
vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016, lokalita č. 2“ 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, uzavírání koncesních smluv a koncesní řízení..., ve znění pozdějších změn,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Renáta Moskalová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. et. Ing. Jindřich Haverland, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. et. Ing. Jindřich Haverland, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
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2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Renáta Moskalová, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 60.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy
Termín: 31. 08. 2015

0998/25  
61

Změna smlouvy o nájmu nemovitosti, část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/0553/09/Dzi ze dne 29.6.2010 s Martinem
Grymem, IČ: 64146987, sídlo podnikání Slezská 1409/34, 737 01 Český Těšín, ve znění přílohy tohoto
materiálu, za podmínky vyklizení a protokolárního předání dotčené části pozemku pronajímateli

0999/25  
62

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 75/28 ostatní plocha, zeleň o výměře 20 m2 (2 m x 10 m), ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u
Ostravy, za účelem umístění restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou

1000/25  
63

Harmonogram činností souvisejících s ukončením správy DaBF příspěvkovou organizací
Majetková správa Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

harmonogram činností souvisejících s převodem výkonu správy, údržby a oprav domovního a bytového
fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih a  zajištění
domovnické činnosti z příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih, se sídlem Provaznická
1244/62, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 66739331 zpět na zřizovatele v rozsahu dle přílohy
odvolává

plné moci a zmocnění udělené zástupcům Majetkové správy Ostrava-Jih k 31.08.2015 dle přílohy

1001/25  
64

Souhlas s poskytnutím prostor k užívání po dobu rekonstrukce pronajatých prostor

Rada městského obvodu

rozhodla

o poskytnutí náhradních prostor - místností určených pro volby v budově č.p. 2948 objekt občanské
vybavenosti, která je součástí pozemku p.č.st. 4591 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
na ul. V Zálomu 1 v Ostravě-Zábřehu, nájemci Gymnastický klub Ostrava-Vítkovice " Občanské sdružení",
IČ: 61988871,  k uskladnění gymnastického vybavení  v souladu s § 2210 odstavec (3) zákona 89/2012 Sb.
v platném znění, a to po dobu rekonstrukce objektu tělocvičny na ul. 29.dubna 259/33, dle důvodové zprávy

1002/25  
65

Zveřejnění záměru na pronájem prostor v budově U Haldy 18 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem
- prostor o výměře 1542,58 m2 v budově č.p. 200 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st.
173 zastavěná plocha a nádvoří a v budově bez č. p. občanská vybavenost, která je součástí pozemku
p.č.st. 565 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Hrabůvka, na ul. U Haldy 18, Ostrava-Hrabůvka,  s
minimální výši nájemného 155 Kč/m2/rok

- prostor o výměře 166,51 m2 v I. PP budovy č.p. 200 občanská vybavenost, která je součástí pozemku
p.č.st. 173 zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú. Hrabůvka, na ul. U Haldy 18 v Ostravě- Hrabůvce, s výší
nájemného 10 Kč/m2/rok

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s účelem užívání jako korejská jazyková škola, dle
důvodové zprávy

1003/25  
66P

Uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci "Revitalizace
fotbalového areálu Klegova"

Rada městského obvodu

souhlasí

se stanovením smluvní pokuty za vady tohoto projektu dle čl. VII. odst.5 "... smluvní pokuta až do výše 10
Kč vč. DPH z každých 1.000,- Kč z ceny, o kterou pak bude dopočtena cena za provedení díla."
rozhodla

o uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace s projektantem  Ing. Vladimírem

about:blank
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Hamplem na akci "Revitalizace fotbalového areálu Klegova" za cenu 84 114,- Kč vč. DPH
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh smlouvy o dílo č. 6/034/025/2015 na projektovou dokumentaci  "Revitalizace fotbalového
areálu Klegova"
Termín: 24. 06. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy o dílo č. 6/034/025/2015 na
projektovou dokumentaci "Revitalizace fotbalového hřiště Klegova"
Termín: 26. 06. 2015

1004/25  
OR

Změny v komisích rady městského obvodu

Rada městského obvodu

odvolává

pana Martina Mařáka z členství v bytové komisi a komisi pro dopravu, parkovací systémy, komunální,
čistoty a pořádku s účinností od 18. 6. 2015
jmenuje

pana Karla Gavendu členem bytové komise a komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a
pořádku s účinností od 18. 6. 2015.

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

52P Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za I. čtvrtletí r. 2015 ZŠ a MŠ, p.o., OBH a za IV. čtvrtletí r. 2014 MSOJ, p.o. a za I. a II.
čtvrtletí OSR

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za I. čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2015 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2015 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2015 odboru bytového a ostatního hospodářství,
- za IV. čtvrtletí roku 2014 Majetkové správy Ostrava-Jih, příspěvkové organizace,
- za I. a II. čtvrtletí roku 2015 odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn

about:blank
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