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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 29. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 23. 7. 2015 10:00

(usn. č. 1090/29 - usn. č. 1174/29)

Bc. Martin Bednář

RNDr. Ph.D. František Staněk

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

30.7.2015 9:35

about:blank

Přehled usnesení 29. schůze Rady městského obvodu, ze dne 23. 7. 2015 10:00
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č. usn.

č.
m.

Název materiálu

1090/29

1.

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

1091/29

2.

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

1092/29

3.

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

1093/29

4.

Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění zimní údržby komunikací v lokalitě 1,2,4 a 5 (Věra Válková,
místostarostka)

1094/29

5.

Majetek nepatrné hodnoty po zůstavitelce Ivetě Horňáčkové (Věra Válková, místostarostka)

1095/29

6.

Smlouvy o nájmu hrobového místa (Věra Válková, místostarostka)

1096/29

7.

Financování správce hřiště Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizace otevřenému veřejnosti po rekonstrukci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1097/29

8.

Poskytnutí finanční podpory (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1098/29

9.

Pověření k čerpání finanční dotace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1099/29

10.

Zajištění Městského integrovaného kamerového systému v Městském obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

1100/29

11.

Zápis místa poskytování vzdělávání a školských služeb - školní družiny Základní školy Ostrava-Hrabůvka,
Provaznická 64, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1101/29

12.

Doplnění ceny věcného břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa o DPH (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1102/29

13.

Nabídka poskytnutí částí pozemků p.p.č. 245/14 a p.p.č. 245/15 v k.ú. Hrabůvka, ul. Letecká (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1103/29

14.

Nabídka zařízení minigolfového hřiště na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1104/29

15.

Návrh na výpověď nájemní smlouvy k nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1105/29

16.

Návrh na výpověď nájemní smlouvy k nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1106/29

17.

Návrh na výpověď smlouvy o nájmu nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rottrova x Tylova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

1107/29

18.

Pronájem částí pozemku p.p.č. 225/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1108/29

21.

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1109/29

22.

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

1110/29

23.

Sdělení k žádosti o součinnost - směna nemovitých věcí (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1111/29

24.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na části
pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní x Plzeňská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1112/29

25.

Stanovisko k nabytí části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1113/29

26.

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 801/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1114/29

27.

Ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti a záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o
výměře 71,5 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ ul. Svatoplukova“ (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1115/29

28.

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku a záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 644/2 - ostatní plocha,
dráha o výměře 120 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „Pavlovova - Rudná“ (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1116/29

29.

Variantní řešení formy užívání pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy po ukončení nájemního vztahu na dobu
určitou – parkoviště J. Maluchy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1117/29

30.

Záměr na prodej nemovité věci na ulici Jedličkova 8 v Ostravě-Zábřehu (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1118/29

31.

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

1119/29

32.

Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, k.ú. Výškovice u Ostravy a k.ú. Hrabůvka
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1120/29

33.

Záměr na změnu Smlouvy o nájmu nemovitost Smlouvy o právu provést stavbu, v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Svatoplukova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1121/29

34.

Záměr pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)
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1122/29

35.

Záměr vypůjčit pozemky p.p.č. 303/40 a st.p.č. 2025 v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1123/29

36.

Záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1124/29

37.

Změna smlouvy o nájmu částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1125/29

38.

Změna smluv o nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, u. Čujkovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1126/29

39.

Pronájem volných míst v krytých stáních (Markéta Langrová, člen rady)

1127/29

40.

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

1128/29

41.

Změna v nájemní smlouvě u krytého stání (Markéta Langrová, člen rady)

1129/29

42.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

1130/29

43.

Pronájem garážového stání č. 2 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 47, O.-Dubina (Markéta Langrová, člen
rady)

1131/29

44.

Skončení nájmu bytu, výzva před podáním výpovědi, pronájem bytu pro sociální potřeby, výpověď z nájmu
bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1132/29

45.

Snížení nájemného za pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Edisonova 27, O.-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

1133/29

46.

Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na
pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

1134/29

47.

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Volgogradská 16, O.-Zábřeh dohodou
(Markéta Langrová, člen rady)

1135/29

48.

Ukončení výpůjčky a dohody o užívání prostor s Majetkovou správou Ostrava-Jih, příspěvkovou organizací
dohodou k 31.08.2015 (Markéta Langrová, člen rady)

1136/29

49.

Zajištění náhradního bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1137/29

50.

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

1138/29

51.

Převod odběrných míst dodávek energií na objektu Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

1139/29

52.

Souhlas s umístěním domovní předávací stanice v objektu Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

1140/29

53.

Odpis pohledávky za zemřelým (Bc. Martin Bednář, starosta)

1141/29

55.

Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

1142/29

56.

Stanovisko k žádostem o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů - úprava Pravidel (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta, Bc.
Martin Bednář, starosta)

1143/29

57P. Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka, dodatek č. 2 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

1144/29

58P. Úpravy předprostoru kina Luna Ostrava-Jih - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně-technický dozor
investora při realizaci stavby - dodatek č. 1 (Bc. František Dehner, místostarosta)

1145/29

59P. Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova Ostrava-Hrabůvka - dodatek č. 3 (Bc.
František Dehner, místostarosta)

1146/29

60P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Vybavení zahrad mateřských škol
zřízených obvodem Ostrava-Jih (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1147/29

61P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Zateplení střechy Dům služeb, ul.
Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1148/29

62P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Fitness park Ostrava-Dubina (Bc.
Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1149/29

63P. Zpráva komise (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)

1150/29

64P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Čištění vpustí a dešťové kanalizace v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016, lokalita č. 2 (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

1151/29

65P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - GO elektroinstalace ve společných
prostorách domu Škody 1, 4, 7, 9, Ostrava-Dubina (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

1152/29

66P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - GO elektroinstalace ve společných
prostorách domu Tarnavova 6, 8, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)
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1153/29

67P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - GO střech vč. zateplení a provedení
nové VZT pro bytové domy ul. Vaňkova č. 46, 48, 50, 52 Ostrava-Bělský Les (Bc. Renáta Rárová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1154/29

68P. Zpráva komise (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)

1155/29

69P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna dřevěných oken za nová
plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

1156/29

70P. Zrušení VZ 50.15 malého rozsahu na "Vybudování plyn. etážového vytápění a rozvodu teplé vody, vč.
otopných těles, Jedličkova 8, O.-Zábřeh" (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

1157/29

71P. 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)

1158/29

72P. Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu VZ 56.15 na "Výměna svislé izolace bytového domu Zlepšovatelů
28, 30, 32 a Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, Ostrava-Hrabůvka" (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

1159/29

73P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna svislé izolace bylového
domu Zlepšovatelů 28, 30, 32 a Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1160/29

74.

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1161/29

75.

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

1162/29

76.

Pronájem prostor v budově U Haldy 18 v Ostravě-Hrabůvce (Markéta Langrová, člen rady)

1163/29

77.

Stavební úpravy v objektu na ul. Patrice Lumumby č.pop.2717, k.ú.Zábřeh nad Odrou (Markéta Langrová,
člen rady)

1164/29

78.

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

1165/29

79P. Pavilon tělocvičny Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice - dodatek č. 1 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

1166/29

80P. Výběr nejvhodnější nabídky (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - elektronická aukce) - Stolní
počítače 2015 (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1167/29

81.

Žádost o souhlas vlastníka pozemků s kácením (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

1168/29

83.

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků v hospodářské činnosti MOb O.-Jih k 31.08.2015 (Mgr. Petr
Mentlík, tajemník úřadu)

1169/29

84.

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

1170/29

85P. Jmenování vedoucího odboru právního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Petr Mentlík, tajemník
úřadu)

1171/29

86.

Návrh na uzavření příkazní smlouvy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1172/29

87.

Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Průkopnická 2a, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová,
člen rady)

1173/29

88P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Forenzní audit (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1174/29

OR

Změna člena likvidační komise (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 19.

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

nepřijato 20.

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Výškovická x Lumírova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

nepřijato 82.

Žádost o souhlas vlastníka pozemků s kácením dřevin (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

staženo

Plnění usnesení č. 0956/25 ze dne 18. 6. 2015 (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

54.
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1090/29
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Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015
Rada městského obvodu
souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se
1)
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol.5169 o 800 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3412, pol. 6121 o 800 tis. Kč
2)
- snižují běžné výdaje
- zvyšují běžné výdaje
- zvyšují běžné výdaje
- zvyšují běžné výdaje
- zvyšují běžné výdaje
- zvyšují běžné výdaje

ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 1 921 tis. Kč
ORJ 1, § 2229, pol. 5169 o 143 tis. Kč
ORJ 1, § 2229, pol. 5171 o 300 tis. Kč
ORJ 1, § 2141, pol. 5171 o 50 tis. Kč
ORJ 1, § 3632, pol. 5169 o 158 tis. Kč
ORJ 1, § 3632, pol. 5171 o 1 270 tis. Kč

doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení
schvaluje
3)
a)změnu závazného ukazatele ZŠ Provaznická, tj. navýšení o 787 tis. Kč
b)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 118 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 669 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 366 o 118 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 366 o 669 tis. Kč
schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 121 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, UZ 11 o 121 tis. Kč
5)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 30 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 5166, UZ 11 o 30 tis. Kč
6)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1087, UZ 11 o 86 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 5137, ORG 1087, UZ 11 o 86 tis. Kč

7)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 212 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5168, UZ 11 o 175 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5137, UZ 11 o 37 tis. Kč
8)
- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5164 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 3319, pol. 5213 o 20 tis. Kč
1091/29
2

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku odboru sociální péče, Městského obvodu Ostrava - Jih v celkové výši Kč
1.521.965,90 dle předloženého návrhu.
ukládá
likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise
Zodp.: předseda likvidační komise

1092/29
3
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Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu

30.7.2015 9:35

6 z 31

about:blank

rozhodla
o pronájmu bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou na ulici Odborářská v
Ostravě-Hrabůvce a na ulici Horymírova v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 55
Č. L. a M., bytem Ostrava-Zábřeh,
Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 5
Š. A., bytem Ostrava-Hrabůvka,
1093/29
4

Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění zimní údržby komunikací v lokalitě 1,2,4 a 5
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení smlouvy číslo 4/031/076/2014 k 30.6.2016
trvá
na plnění platné smlovy č. 4/031/076/2014 na ZÚK a plánu ZÚK ve stávajícím znění, který bude schválený
RMO před zimním obdobím, do 30.6.2016
pověřuje
právní odbor k prověření dohody o ukončení smlouvy o zajištění zimní údržby komunikací vč. čištění č.
4/031/076/2014
pověřuje
starostu MO Ostrava - Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu dohody o ukončení smlouvy o zajištění ZÚK v
lokalitě 1,2,4 a 5
ukládá
oddělení veřejných zakázek zahájit potřebné úkony k přípravě nové zakázky na ZÚK na lok. 1,2,4 a 5
na období 2016-2018

1094/29
5

Majetek nepatrné hodnoty po zůstavitelce Ivetě Horňáčkové
Rada městského obvodu
rozhodla
nabýt majetek nepatrné hodnoty, finanční hotovost ve výši 2 178 Kč a osobní věci bez hodnoty, po
zůstavitelce I. H., úmrtí dne 22.02.2015 v Ostravě-Výškovicích

1095/29
6

Smlouvy o nájmu hrobového místa
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled uzavřených smluv o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, U Studia,
za období leden - červen 2015

1096/29
7

Financování správce hřiště Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace otevřenému veřejnosti po rekonstrukci
Rada městského obvodu
souhlasí
s navýšením příspěvku pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkovou organizaci, IČ: 70944628 dle přeložené žádosti
uděluje souhlas
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci, IČ: 70944628 s
použitím stávajícího příspěvku - na překlenutí období, než bude k tomuto účelu případně navýšen příspěvek
dle žádosti

1097/29
8

Poskytnutí finanční podpory
Rada městského obvodu
souhlasí
s poskytnutím finančního daru spolku DAVID MORAVEC HOCKEY ACADEMY, z.s., Nová 475/21, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ 021 33 750 v celkové hodnotě 20.000,- Kč
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy

1098/29
9

Pověření k čerpání finanční dotace
Rada městského obvodu
souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí finanční dotace z programu spolupráce s obcemi společnosti ArcelorMittal
Ostrava ve výši 160.000,- Kč na akci Svatováclavské slavnosti piva Kulturním zařízením Ostrava-Jih,
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příspěvková organizace, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, IČ 73184560
uděluje
pověření k čerpání finanční dotace pro rok 2015 na realizaci Svatováclavských slavností piva ve výši
160.000,- Kč z dotačního programu spolupráce s obcemi společnosti ArcelorMittal Ostrava Kulturním
zařízením Ostrava-Jih, příspěvková organizace, Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ
73184560
1099/29
10

Zajištění Městského integrovaného kamerového systému v Městském obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s rozšířením Městského integrovaného kamerového systému provozovaného společností OVANET a.s. na
území Městského obvodu Ostrava-Jih
souhlasí
s návrhem smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací společností OVANET a.s., Hájkova
1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 293 99 491 dle návrhu smlouvy, který je přílohou materiálu
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy o poskytování služby
elektronických komunikací

1100/29
11

Zápis místa poskytování vzdělávání a školských služeb - školní družiny Základní školy OstravaHrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapsáním adresy Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka do školního rejstříku jako místo poskytování školní
družiny Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.

1101/29
12

Doplnění ceny věcného břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa o DPH
Rada městského obvodu
rozhodla
o změně svého usnesení č. 1696/32 ze dne 15. 11. 2007, o zřízení věcného břemene v části pozemku v
k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa a zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu
a doplňuje
úplatu 100 Kč/bm o zákonem stanovenou výši 21% DPH, k věcnému břemeni vodovodní přípojky, která
byla umístěná v rámci stavby "Vodovodní přípojka pro bytový dům k.ú. Hrabůvka, U Lesa 66" o celkové
výměře 3 bm, na pozemku v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava Jih a to p.p.č. 331/1 - ostatní plocha, zeleň v k.ú.Hrabůvka a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s
Bytovým družstvem U Lesa 66, IČ:25897934, ve znění přílohy tohoto materiálu.

1102/29
13

Nabídka poskytnutí částí pozemků p.p.č. 245/14 a p.p.č. 245/15 v k.ú. Hrabůvka, ul. Letecká
Rada městského obvodu
bere na vědomí
nabídku společnosti MERANO a.s., IČ: 278 24 578, se sídlem Na Novém poli 381/5, Staré Město, 733 01
Karviná k poskytnutí částí pozemků p.p.č. 245/14 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 245/15 ostatní plocha,
zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Letecká, k vybudování parkoviště
rozhodla
nevyužít nabídky společnosti MERANO a.s., IČ: 278 24 578, se sídlem Na Novém poli 381/5, Staré Město,
733 01 Karviná k poskytnutí částí pozemků p.p.č. 245/14 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 245/15 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Letecká, ve vlastnictví společnosti MERANO a.s. k vybudování parkoviště
městským obvodem

1103/29
14

Nabídka zařízení minigolfového hřiště na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká
Rada městského obvodu
rozhodla
nevyužít nabídku Bc. D. a L. H., oba bytem Ostrava-Zábřeh na odkoupení zařízení minigolfového hřiště
umístěného na částech pozemků p.p.č. 654/81 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 654/84
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za celkovou cenu 84.200,- Kč

1104/29
15

Návrh na výpověď nájemní smlouvy k nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
rozhodla
vypovědět Nájemní smlouvu č. 7/014/58/11/Ulr, ze dne 30.10.2007, uzavřenou za účelem umístění a
provozování novinového stánku na části pozemku p.p.č. 995/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12
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m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, paní Karle Stefanové, IČ: 69223742, s místem podnikání V
Zálomu 2904/16, Ostrava – Zábřeh, dle důvodové zprávy
a
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu výpovědi z nájmu, ve znění přílohy tohoto
materiálu
1105/29
16

Návrh na výpověď nájemní smlouvy k nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova
Rada městského obvodu
rozhodla
vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/163/11/Ulr, ze dne 30.4.2011, uzavřenou za účelem
provozování stávajícího prodejního stánku na části pozemku st.p.č. 325/1 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, panu J. S., bytem Horní 3, Ostrava – Hrabůvka,
dle důvodové zprávy
a
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu výpovědi z nájmu, ve znění přílohy tohoto
materiálu

1106/29
17

Návrh na výpověď smlouvy o nájmu nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rottrova x
Tylova
Rada městského obvodu
rozhodla
vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/444/11/Ulr, ze dne 1.7.2011, uzavřenou za účelem
užívání stánku PNS a přístupu k němu na části pozemku p.p.č. 623/79 ostatní plocha, zeleň o výměře 9 m2
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rottrova x Tylova, panu D. F., bytem Ostrava - Poruba, dle důvodové zprávy
a
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu výpovědi z nájmu, ve znění přílohy tohoto
materiálu

1107/29
18

Pronájem částí pozemku p.p.č. 225/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemku p.p.č. 225/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ulice Stavbařů,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 45 Kč/m²/rok, a to:
a) část pozemku o výměře 18,2 m² panu J. O., bytem Ostrava-Hrabůvka, za účelem zřízení a užívání
parkovacího místa č. P1
b) část pozemku o výměře 18,2 m² panu P. P., bytem Ostrava-Hrabůvka, za účelem zřízení a užívání
parkovacího místa č. P2
a uzavřít dvě Smlouvy o nájmu pozemku, Smlouvy o právu provést stavbu, ve znění příloh tohoto materiálu

1108/29
21

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 10 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Samoljovova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava Jih, Společenství vlastníků Samoljovova 1760/7, IČ 28567617, se sídlem Ostrava - Zábřeh, ul. Samoljovova
1760/7, PSČ 70030, za účelem výstavby dvou řad lodžií o výměře 2 x 1,4 m x 3,4 m k bytovému domu
č.p. 1760, s ročním nájemným ve výši 70,- Kč/m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a
uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

1109/29
22

Revokace usnesení a žádost o kompenzaci za opravu plakátovací stěny na pozemku v k.ú.
Hrabůvka, ul. Dr. Martínka a bezesmluvní užívání pozemků
Rada městského obvodu
revokuje
usnesení č. 0898/22 ze dne 4.6.2015
a
projednala
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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,
Ostrava - Moravská Ostrava, ve znění přílohy tohoto materiálu
1110/29
23

Sdělení k žádosti o součinnost - směna nemovitých věcí
Rada městského obvodu
souhlasí
se zněním odpovědi na žádost statutárního města Ostravy ve věci součinnosti - směny nemovitých věcí ve
znění přílohy předloženého materiálu

1111/29
24

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní x Plzeňská
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby přeložky přípojky dešťové kanalizace v rámci akce „Přístavba
autoservisu – Ostrava – Dubina – přeložka kanalizace“, v celkové délce cca 18,66 bm vč. odstranění
stávající kanalizace v délce 19,4 bm, na části pozemku parc.č. 273 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dubina
u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 273 ostatní
plocha, jiná plocha, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby přeložky přípojky dešťové kanalizace v rámci
akce „Přístavba autoservisu – Ostrava – Dubina – přeložka kanalizace“, v celkové délce cca 18,66 bm, ve
prospěch stavby č.pop. 3023 jiná stavba, umístěné na pozemku parc.č. 268 zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví společnosti AUTOMONT CSW, spol. s r.o., IČ: 41034511, se sídlem
Horní 3023/122, 700 30 Ostrava – Bělský Les, za úplatu 500 Kč/bm + zákonná sazba DPH za každý i
započatý bm přeložky přípojky dešťové kanalizace
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování přeložky přípojky dešťové kanalizace, a to vše v rozsahu
daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však 31.7.2017 uzavřít s vlastníkem stavby č.pop. 3023 jiná
stavba, umístěné na pozemku parc.č. 268 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, společností
AUTOMONT CSW, spol. s r.o., IČ: 41034511, se sídlem Horní 3023/122, 700 30 Ostrava – Bělský Les,
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, smlouvu o právu provést
stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1112/29
25

Stanovisko k nabytí části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná
Rada městského obvodu
vydává
kladné stanovisko k nabytí části pozemku p.p.č. 566/289 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48
m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná, z vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 do vlastnictví statutárního města Ostravy

1113/29
26

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 801/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/437/05/Bie, uzavřenou s Ing. M. Ch. a paní H. Ch. na
nájem části pozemku p.p.č. 801/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m² v k.ú. Hrabůvka, ul.
U Lesa, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
zřízení vjezdu na pozemek, dohodou ke dni 31.7.2015 a uzavřít Dohodu o ukončení nájmu ve znění přílohy
tohoto materiálu

1114/29
27

Ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti a záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/4 zahrada o výměře 71,5 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ ul. Svatoplukova“
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti Smlouvu o právu provést stavbu č. 7/014/386/13/Ulr, uzavřenou s
paní H. B. na nájem části pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o celkové výměře 71,5 m², v k.ú. Zábřeh nad
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Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, užívaného
jako zahrádka č. 5 v lokalitě "ul. Svatoplukova" dohodou ke dni 31. 7. 2015 a uzavřít "Dohodu o ukončení
nájmu" ve znění přílohy tohoto materiálu.
a rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 71,5 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
za účelem užívání zahrádky č. 5 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
1115/29
28

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku a záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 644/2 - ostatní
plocha, dráha o výměře 120 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „Pavlovova - Rudná“
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/31/15/Sl, uzavřenou s panem D. K. na nájem částí pozemků
p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o celkové výměře 120m², v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava Jih, užívaných jako zahrádka č. 1 v lokalitě "Pavlovova - Rudná" dohodou ke dni 31. 7. 2015 a uzavřít
"Dohodu o ukončení nájmu" ve znění přílohy tohoto materiálu
a rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 120 m², v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, za účelem užívání zahrádky č. 1 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

1116/29
29

Variantní řešení formy užívání pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy po ukončení nájemního vztahu
na dobu určitou – parkoviště J. Maluchy
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejněnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 96/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4523
m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem provozování hlídaného oploceného parkoviště s provozem
NONSTOP, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

1117/29
30

Záměr na prodej nemovité věci na ulici Jedličkova 8 v Ostravě-Zábřehu
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje zastavěného pozemku st. p. č.
1471 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 342 m2, jehož součástí je stavba – objekt bydlení č.p. 1357 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou na ulici Jedličkova č. or. 8.

1118/29
31

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kapitolní
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 1023/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kapitolní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání zpevněných ploch a umístění oplocení, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

1119/29
32

Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, k.ú. Výškovice u Ostravy a k.ú.
Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemků
- p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 (Závoří - směr Hrabůvka) v k.ú Zábřeh nad Odrou
- p.p.č. 100/10 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č.100/11 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 6
m2 (Karpatská) v k.ú Zábřeh nad Odrou
- p.p.č. 654/33 ostatní plocha, zeleň o výměře 6 m2 (Kotva -směr Výškovice) v k.ú Zábřeh nad Odrou
- p.p.č. 762/1 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2 (ul. 29. dubna) v k.ú. Výškovice u Ostravy
- p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 (Hotelový dům Hlubina -směr Dubina) v
k.ú. Hrabůvka
- p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 (Hotelový dům Hlubina-směr Hrabůvka)
v k.ú. Hrabůvka
- p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 ( Sámova -směr ÚMOb Ostrava - Jih) v
k.ú. Hrabůvka
- p.p.č. 468/1 ostatní plocha, silnice o výměře 12 m2 (poliklinika -směr Hrabůvka kostel) v k.ú. Hrabůvka,
za účelem provozování 8 ks stávajících čekáren s reklamními vitrínami, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou
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1120/29
33

Záměr na změnu Smlouvy o nájmu nemovitost Smlouvy o právu provést stavbu, v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Svatoplukova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na změnu "Smlouvy o nájmu nemovitosti Smlouvy o právu provést stavbu" č. 7/014/0841/10/Ulr
ze dne 16. 11. 2010, uzavřené s paní M. Z., bytem Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání zahrádky č. 12,
spočívající v rozšíření předmětu nájmu o část pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 19,5 m² v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému
obvodu Ostrava - Jih.

1121/29
34

Záměr pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a 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. 969, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Edisonova
2)½ pozemku p.č.st. 1994/19, zast. pl. o výměře 17,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
3)pozemek p.č.st. 2542, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4)část pozemku p.č.st. 2964/1, zast. pl. o výměře 8,76 m2 (celková výměra 228 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1469/38246 příslušejícího k jednotce 13/425 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
5)část pozemku p.č.st. 2978/1, zast. pl. o výměře 10,42 m2 (celková výměra 238 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 845/19297 příslušejícího k jednotce 3/102 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
6)pozemek p.č.st. 2999, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
7)pozemek p.č.st. 3620, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
8)pozemek p.č.st. 3759, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
9)pozemek p.č.st. 4846, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

1122/29
35

Záměr vypůjčit pozemky p.p.č. 303/40 a st.p.č. 2025 v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru vypůjčit pozemky p.p.č. 303/40 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3998 m² a st.p.č. 2025
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 462 m² v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání tenisových kurtů a užívání
pozemku pod stavbou - objektem občanské vybavenosti č.p. 1500 ve vlastnictví TJ SOKOL Hrabůvka, IČ
136 44 637, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

1123/29
36

Záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na výpůjčku části pozemku parc.č. 121/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2 (4,0 m x 1,3
m), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u
Ostravy, za účelem umístění venkovní svislé zvedací plošiny pro přepravu invalidního vozíku, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

1124/29
37

Změna smlouvy o nájmu částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít se společností OZO Ostrava s.r.o., IČ: 62300920, se sídlem Ostrava, Frýdecká 680/444, dodatek ke
Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/89/10/Ulr ze dne 14.2.2011, za účelem užívání zpevněné plochy pro
sběrný dvůr OZO na částech pozemků st.p.č. 1716/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 464 m2 a p.p.č.
773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 170 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, s ročním nájemným
31.700,- Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, ve znění přílohy tohoto materiálu

1125/29
38

Změna smluv o nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, u. Čujkovova
Rada městského obvodu
rozhodla
a) uzavřít s paní Martinou Bednářovou, IČ: 74674013, bytem Kotrská 611, 747 64 Velká Polom, dodatek ke
Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/1448/08/Ulr ze dne 18.9.2008 ve znění přílohy tohoto materiálu, na
základě kterého se upravuje předmět a účel nájmu části pozemku p.p.č. 654/34 ostatní plocha zeleň v k.ú.
Zábřeh nad Odrou tak, že část o výměře 13,8 m2 za účelem umístění a užívání pozemku pod 1/2 stánku č.
3 a část o výměře 18,4 m2 jako prostor před stánkem č. 3, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
b) uzavřít s s panem Goče Kočovským, IČ 15424154, bytem Šeříková 710/6, 700 30 Ostrava – Výškovice,
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dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/137/05 ze dne 23.3.2005 ve znění přílohy tohoto
materiálu, na základě kterého se upravuje předmět a účel nájmu části pozemku p.p.č. 654/34 ostatní
plocha zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou tak, že část o výměře 13,8 m2 za účelem umístění a užívání
pozemku pod 1/2 stánku č. 3, část o výměře 27,6 m2 za účelem umístění a užívání pozemku pod stánkem
č. 2 a část o výměře 24,4 m2 za účelem užívání přístupu a příjezdu pro zásobování stánku, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
1126/29
39

Pronájem volných míst v krytých stáních
Rada městského obvodu
rozhodla
1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 09, garáž č. 9 na ul. Výškovická paní Mgr. O. V. 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 32, box č. 66, NP na ul. Vl. Vlasákové panu L. K. 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 41, box č. 27, PP na ul. B. Václavka panu F. V. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

1127/29
40

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních
Rada městského obvodu
rozhodla
1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 33, box č. 1, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan F. V.,
- PO 41, box č. 13, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní M. 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.

1128/29
41

Změna v nájemní smlouvě u krytého stání
Rada městského obvodu
rozhodla
o změně výše nájemného, dle nájemní smlouvy č. 2/r/031/177/98, pana L. S., který je v současné době
nájemcem krytého stání v PO 32, box č. 64, NP na ul. Vl. Vlasákové z původních 800,- Kč vč. DPH měsíčně
na 400,- Kč vč. DPH měsíčně s platností od 1.7.2015, dle důvodové zprávy.

1129/29
42

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 3
V. M.,
Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 4
C. Z.,
Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 69
G. V.,
Provaznická 32, 1+2, standard, č. b. 15
Z. T.,
Jižní 11, 1+3, standard, č. b. 6
Ž. J.,
V. Vlasákové 4, 1+3, standard, č. b. 6
H. F.,
M. Fialy 1, 0+1, standard, č. b. 28
S. L.,
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 14
N. M.,
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 25
D. J.,
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Volgogradská 86, 1+2, standard, č. b. 8
D. J.,
Jugoslávská 20, 1+3, standard, č. b. 58
K. L.,
V. Vlasákové 21, 1+3, standard, č. b. 11
K. A.,
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 87
F. R.,
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 2
K. K.,
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
C. Z., Jubilejní 63, č. b. 1
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
Dr. Šavrdy 19, 0+2, standard, č. b. 16
S. M., Mjr. Nováka 9
P. Lumumby 23, 1+2, standard, č. b. 9
K. L.,
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
III.
o pronájmu bytu na dobu určitou výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení, dle důvodové
zprávy
Letecká 19, 1+1, standard, č. b. 1
G. B.,
Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 22
D. E.,
Hasičská 1, 1+1, standard, č. b. 18
L. E., a L. S.,
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
1130/29
43

Pronájem garážového stání č. 2 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 47, O.-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu 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, panu M. M., bytem Ostrava-Dubina na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou a s výší měsíčního nájemného 815 Kč vč. DPH za účelem garážové stání
motorového vozidla

1131/29
44

Skončení nájmu bytu, výzva před podáním výpovědi, pronájem bytu pro sociální potřeby,
výpověď z nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
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
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M. Ch., Volgogradská 149, č. b. 11
V. D., Pavlovova 71, č. b. 46
J. D., Hasičská 1, č. b. 14
R. A., Odborářská 74, č. b. 22
F. L., Výškovická 186, č. b. 4
U. R., P. Lumumby 3 a U. P., P. Lumumby 3, č. b. 9
W. M., Karpatská 20, č. b. 10
S. K., J. Škody 1, č. b. 7
Š. S., Volgogradská 96, č. b. 3
Ing. H. S., Edisonova 5a, č. b. 4
II.
o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 občanského zákoníku, aby nájemce
v přiměřené době odstranil své závadné chování, prostřednictvím JUDr. Jarmily Jařabáčové, zmocněné na
základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne 12.06.2008, dle důvodové zprávy
L. I., B. Václavka 1, č. b. 4
III.
uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněnému pro sociální potřeby na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 1
Z. V.,
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 3
K. V.,
IV.
o podání 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
F. T., Plzeňská 10, č. b. 29
K. B., Plzeňská 10, č. b. 64
H. D., F. Formana 28, č. b. 18
M. V., Jubilejní 65, č. b. 4
V.
uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
místnost
místnost
místnost
místnost
místnost
1132/29
45

č.
č.
č.
č.
č.

11
13
14
16
19

-

P. J.,
Š. Y.,
P. K.,
Š. V.,
H. I.,

Snížení nájemného za pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Edisonova 27, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
snížit nájemné za pronájem prostoru o velikosti 182,54 m2 v bytovém domě č.p. 383 na ul. Edisonova č.or.
27 v Ostravě-Hrabůvce, který je součástí pozemku par. č. st. 327 k.ú. Hrabůvka, nájemci školské právnické
osobě MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, IČ: 01709089, se sídlem Edisonova 383/27, Ostrava-Hrabůvka, s
účelem užívání jesle a mateřská škola, na částku 600 Kč/m2/rok s účinností od 01.09.2015 po dobu
platnosti nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

1133/29
46

Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru
na pronájem
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpověď z nájmu garáže č. 8 v bytovém domě č.p. 1647 na ul. Provaznická č. or. 32, Ostrava-Hrabůvka,
který je součástí pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka, podanou dne 30.06.2015 nájemcem paní V.
M., bytem Ostrava-Zábřeh
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem prostoru - garáže č. 8 o velikosti 28,30 m2 v bytovém domě ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 1647 na ul. Provaznická č. or.
32 v Ostravě-Hrabůvce, který je součástí pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou s
výpovědní dobou tři měsíce a minimální výší měsíčního nájemného 1.325,- Kč vč. DPH za účelem
garážování motorového vozidla
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1134/29
47

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Volgogradská 16,
O.-Zábřeh dohodou
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o velikosti 55 m2 v bytovém domě č.p. 2464 na ul.
Volgogradská č. or. 16 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2870 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, s paní Markétou Šajovou, bytem Volgogradská 2514/69, Ostrava-Zábřeh, IČ: 01368427 dohodou k
31.07.2015 za podmínky úhrady úroku a poplatku z prodlení ve výši 25 Kč a nájemného a záloh na služby
spojené s nájmem za 7/2015 ve výši 5.068 Kč ve lhůtě do 31.07.2015
II. o zveřejnění záměru na pronájem prostoru o velikosti 55 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 2464 na ul. Volgogradská č. or. 16 v
Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2870 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší nájemného 700 Kč/m2/rok, bez určení účelu užívání

1135/29
48

Ukončení výpůjčky a dohody o užívání prostor s Majetkovou správou Ostrava-Jih, příspěvkovou
organizací dohodou k 31.08.2015
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 17/014/896/10 ve znění dodatků, uzavřené dne 08.12.2010 na užívání
prostor:
- o výměře 722,30 m2 v I. a II. NP budovy č.p. 1244 stavba občanského vybavení, která je součástí
pozemku p.č.st. 1052 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Provaznická 62 v OstravěHrabůvce,
- o výměře 214,32 m2 v budově č.p. 1581 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č.st.
2130 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Alberta Kučery 1, Ostrava-Hrabůvka
-o výměře 152,83 m2 - unimobuňky bez č.p. na pozemku parc. č. st 6801 zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici Tylova, Ostrava-Zábřeh,
II. o ukončení Dohody o užívání prostor č. 44/032/31/12, uzavřené dne 29.02.2012, o výměře 875,44 m2
v objektu č.p. 3202 jiná stavba, která je součástí pozemku p.č.st. 3491 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, na ul. Plzeňská 16 ( nově ulice Kpt. Vajdy 3202/6), Ostrava-Zábřeh, za účelem zajištění
činností příspěvkové organizace,
s Majetkovou správou Ostrava-Jih, příspěvkovou organizací, IČ: 66739331, se sídlem Provaznická
1244/62, Ostrava- Hrabůvka, a to dohodou ke dni 31.08.2015, dle důvodové zprávy

1136/29
49

Zajištění náhradního bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
1)
o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou za smluvní nájemné ve výši 45,78 Kč za m2 započt. podl.
plochy bytu měsíčně, dle důvodové zprávy
Jubilejní 59, standard, 1+3, č. b. 3
T. I.,
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
T. I.,
3)
o uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na dobu určitou za smluvní nájemné ve výši 45,78 Kč za
m2 započt. podl. plochy bytu měsíčně, dle důvodové zprávy
Jubilejní 55, standard, 1+3, č. b. 5
T. I.,

1137/29
50

Žádost o 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
Jubilejní 63, 1+3, standard, č. b. 4
H. M., Ostrava-Hrabůvka
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1138/29
51

Převod odběrných míst dodávek energií na objektu Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh
Rada městského obvodu
souhlasí
I. s účinnosti od 1.9.2015 s převodem níže uvedených odběrných míst dodávek energií pro objekt Kpt.
Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh ze Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava - Jih, Horní
791/3, Ostrava - Hrabůvka IČ 00845451 na Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková organizace IČ
66739331.
a) dodávka tepla pro vytápění včetně dodávky teplé vody - společnost Veolia Energie ČR, a.s., 28.října
3337/7, Moravská Ostrava, IČ 45193410,
b) dodávka studené vody (vodné/stočné) - společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní
28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 45193673
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu formulářů o odhlášení odběru tepla, teplé vody
a studené vody pro objekt Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh.
souhlasí
II. aby odběrné místo dodávky elektrické energie - dodavatel společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.,
Vratimovská č.p. 689, Ostrava - Kunčice, IČ 45193258, na objektu Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh
zůstalo nadále přihlášeno na Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava
- Hrabůvka a náklady na spotřebovanou elektrickou energii s účinnosti od 1.9.2015 budou do doby převodu
odběrného místa refakturovány organizaci Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková organizace IČ
66739331 dle důvodové zprávy.

1139/29
52

Souhlas s umístěním domovní předávací stanice v objektu Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním domovní předávací stanice (dále jen DPS) v objektu Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh dle
důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu "Souhlasu s umístěním DPS včetně souvisejícího
zařízení" v objektu Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh.

1140/29
53

Odpis pohledávky za zemřelým
Rada městského obvodu
rozhodla
odepsat pohledávku s příslušenstvím za zemřelým p. J. H., ve výši 2 484,- Kč s příslušenstvím, která
vznikla z titulu nedoplatku za služby spojené s užíváním bytu č. 17 v domě č. 1462/31 na ul. Cholevova v
Ostravě-Hrabůvce za období 01-07/2005,
dle důvodové zprávy

1141/29
55

Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců
Rada městského obvodu
zrušuje
část usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0685/15 ze dne 23. 4. 2015 ke dni 31. 8. 2015,
zrušuje
oddělení správy DaBF, technického provozu a správy nebytových objektů v rámci odboru bytového a
ostatního hospodářství Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih dnem 31. 8. 2015,
zřizuje
dvě nová oddělení v rámci odboru bytového a ostatního hospodářství Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,
a to oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor a oddělení technické s účinností od 1. 9. 2015,
schvaluje
zřízení 14 funkčních míst v rámci odboru bytového a ostatního hospodářství Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, t.j. zvýšení ze stávajících 18 míst na 32 míst s účinností od 1. 9. 2015,
zřizuje
oddělení vymáhání pohledávek v rámci odboru právního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih s účinností
od 1. 9. 2015,
schvaluje
zřízení 5 funkčních míst v rámci odboru právního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, t.j. zvýšení z počtu
23 míst na 28 míst s účinností od 1. 9. 2015,
schvaluje
zřízení jednoho funkčního místa v rámci odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,
t.j. zvýšení z počtu 14 míst na 15 míst s účinností od 1. 9. 2015,
schvaluje
zřízení jednoho funkčního místa v rámci oddělení kontroly a interního auditu Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, t.j. zvýšení z počtu 10 míst na 11 míst s účinností od 1. 9. 2015,
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schvaluje
zřízení jednoho funkčního místa v rámci odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, t.j. zvýšení z počtu 18 míst na 19 míst s účinností od 1. 9. 2015,
schvaluje
zřízení jednoho funkčního místa v rámci odboru investičního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, t.j.
zvýšení z počtu 11 míst na 12 míst s účinností od 1. 9. 2015,
schvaluje
zřízení tří funkčních míst v rámci odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih, t.j. zvýšení z počtu 16 míst na 19 míst s účinností od 1. 9. 2015,
stanoví
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu
Ostrava-jih na 306 s účinností od 1. 9. 2015,
schvaluje
změny v Organizačním řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a v jeho Příloze č. 2 Podrobná
organizační struktura a Příloze č. 3 Náplně činností odborů a samostatných oddělení dle předloženého
návrhu s účinností od 1. 9. 2015.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a provést
všechny pracovně právní úkony se schválenými změnami související.
Termín: 31. 08. 2015
1142/29
56

Stanovisko k žádostem o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů - úprava Pravidel
Rada městského obvodu
zrušuje
usnesení č. 0939/23 ze dne 11. 6. 2015, a to včetně jím schválených Pravidel pro udělování souhlasu ve
smyslu ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, která nabyla účinnosti 11. 6. 2015,
bere na vědomí
žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby obývající ubytovací zařízení nacházející se na území
statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih,
schvaluje
nová Pravidla pro udělování souhlasu ve smyslu ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto
materiálu, která nabývají účinnosti dnem přijetí tohoto usnesení,
rozhodla
udělovat souhlas ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, žadatelům o dávky hmotné nouze - doplatek na bydlení pouze při splnění podmínek
uvedených v "Pravidlech pro udělování souhlasu ve smyslu ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů", která tvoří přílohu tohoto materiálu, v
ostatních případech souhlas udělen nebude,
pověřuje
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor sociální péče k vydávání potvrzení o udělení toho souhlasu obce
u jednotlivých žadatelů o doplatek na bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi, kteří splní
podmínky uvedené v tomto usnesení a "Pravidlech pro udělování souhlasu ve smyslu ustanovení § 33 odst.
6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů"

1143/29
57P

Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka, dodatek č. 2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 - ke smlouvě o dílo č. 4/034/003/2015 ze dne 29. 1. 2015 na realizaci VZ 85.14 na
stavbu „Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka" se zhotovitelem MŽT
Stavitelství, a.s., se sídlem Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory v důsledku skutečností
vyžadujících 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, se zvyšuje konečná cena
díla 17.015.048,00 Kč vč. DPH na tuto zakázku o částku 4.031,00 Kč vč. DPH na částku 17.019.079,00 Kč
vč. DPH,
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.
4/034/003/2015 na realizaci „Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 10. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/003/2015 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 31. 07. 2015
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1144/29
58P

Úpravy předprostoru kina Luna Ostrava-Jih - Inženýrsko-investorská činnost a stavebnětechnický dozor investora při realizaci stavby - dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 22/034/023/15 na veřejnou zakázku "Úpravy předprostoru
kina Luna Ostrava-Jih - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci
stavby" s příkazníkem Ing. Tomášem Kříkalou, kterým se navyšuje konečná cena za tento dozor o částku
15 750,00 Kč bez DPH na částku 60 750,00 Kč bez DPH, a to z důvodu prodloužení doby realizace díla.
bere na vědomí
zvýšení částky DPH o 3 307,50 Kč
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 22/034
/023/15
Termín: 31. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 22/034/023/15 na výše uvedenou zakázku
Termín: 28. 07. 2015

1145/29
59P

Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova Ostrava-Hrabůvka - dodatek
č. 3
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/035/14 se zhotovitelem BYSTROŇ Group a.s. se sídlem
Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ 278 00 466, na realizaci stavby "Zateplení objektu družiny u
ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova Ostrava-Hrabůvka" k provedení dodatečných prácí a neprovedení
některých prací. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto
zakázku, se snižuje cena díla o částku -256 471,00 Kč s DPH na částku 13 974 724,00 Kč s DPH.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 3. ke smlouvě o dílo č. 4/034/035/14 "Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova,
ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 29. 07. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. č. 4/034/035
/14 "Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 31. 07. 2015

1146/29
60P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Vybavení zahrad mateřských
škol zřízených obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 47.15 na dodávky "Vybavení zahrad
mateřských škol zřízených obvodem 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. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Sylva Sládečková, 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
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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 47.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
Termín: 30. 09. 2015
1147/29
61P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Zateplení střechy Dům
služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 71.15 „Zateplení střechy
Dům služeb, ul. Horní 1492, 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. Radomíra Marenczoková, DiS., odbor investiční
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 71.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 30. 09. 2015

1148/29
62P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Fitness park OstravaDubina
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 podlimitní veřejnou zakázku VZ 38.15 na dodávky
"Fitness park Ostrava-Dubina" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
u dílčí části 1. :
- SYNERGY SOLUTION s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha-Žižkov, kontakt. adresa
Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava-ZábřehIČ: 28622740, za nabídkovou cenu Kč 1.314.604,17 bez DPH
a s lhůtou realizace 45 kalendářních dnů,
- jako druhým v pořadí s uchazečem DAV, a.s., se sídlem Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ:
00575381, za nabídkovou cenu Kč 1.283.898,81 bez DPH a s lhůtou realizace 52 kalendářních dnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem MTL spol. s r.o., se sídlem Langrova 5536/16, 722 00 OstravaTřebovice, IČ: 47666765, za nabídkovou cenu Kč 1.399.945,00 bez DPH a s lhůtou realizace 45
kalendářních dnů
u dílčí části 2.:
- DAV, a.s., se sídlem Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 00575381, za nabídkovou cenu Kč
952.708,96 bez DPH a s lhůtou realizace 52 kalendářních dnů
- jako druhým v pořadí s uchazečem MTL spol. s r.o., se sídlem Langrova 5536/16, 722 00 OstravaTřebovice, IČ: 47666765, za nabídkovou cenu Kč 1.599.999,00 bez DPH a s lhůtou realizace 45
kalendářních dnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem Way to Nature, s.r.o., se sídlem Svatoplukova 1222/24, 703 00
Ostrava-Vítkovice, IČ: 29246954, za nabídkovou cenu Kč 1.759.009,90 bez DPH a s lhůtou realizace 50
kalendářních dnů
ukládá
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Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 38.15
Termín: 30. 09. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci jednotlivé dílčí části podlimitní veřejné
zakázky "Fitness park Ostrava-Dubina"
Termín: 21. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci jednotlivé dílčí části podlimitní veřejné
zakázky "Fitness park Ostrava-Dubina"
Termín: 28. 08. 2015
1149/29
63P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Rekonstrukce vzduchotechniky
ve školní kuchyni při ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 31.15 na dodávky "Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni při ZŠ B. Dvorského 1, OstravaDubina" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
- s vybraným uchazečem TEMEX, spol. s r.o., se sídlem Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ:
42767873, za nabídkovou cenu Kč 1.573.343,00 bez DPH a s lhůtou realizace 51 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Roman Drozd, s místem podnikání Požární 10, 742 45 Fulnek, IČ:
18996400, za nabídkovou cenu Kč 1.627.181,91 bez DPH a s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce vzduchotechniky ve
školní kuchyni při ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Dubina"
Termín: 07. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce
vzduchotechniky ve školní kuchyni při ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Dubina" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu
Termín: 14. 08. 2015

1150/29
64P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Čištění vpustí a dešťové kanalizace
v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016, lokalita č. 2
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 60.15 na služby "Čištění vpustí a dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 2016, lokalita č. 2" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření rámcové smlouvy:
- s vybraným uchazečem SEKOS Morava, a.s., se sídlem Vratimovská 716, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ:
25832654, za nabídkovou cenu Kč 519.600,00 bez DPH a za jednotkové ceny uvedené uchazečem v Čl. III.
odst. 1 rámcové smlouvy, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Jaromír Mičulka, s místem podnikání Dolní 34, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČ: 15495892, za nabídkovou cenu Kč 535.000,00 bez DPH a za jednotkové ceny uvedené uchazečem v Čl.
III. odst. 1 rámcové smlouvy
ukládá
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandu, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh rámcové smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Čištění vpustí a dešťové kanalizace
v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016, lokalita č. 2"
Termín: 07. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Čištění
vpustí a dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016, lokalita č. 2" a předat jej
k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 14. 08. 2015

1151/29
65P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - GO elektroinstalace ve
společných prostorách domu Škody 1, 4, 7, 9, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 57.15 na stavební práce "GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Škody 1, 4, 7, 9, OstravaDubina" o vyloučení uchazeče:
- ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o., se sídlem Nájemnická 676/35, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ:
26822229,
- HUDECZEK SERVICE, s.r.o., se sídlem ul. Stonavská 287, 735 43 Albrechtice, IČ: 47682639, a
- EV - servis s. r. o., se sídlem Na Svobodě 3152, 723 00 Ostrava-Martinov, IČ: 60318457
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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 57.15 na stavební práce "GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Škody 1, 4, 7, 9, OstravaDubina" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
- s vybraným uchazečem Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891,
za nabídkovou cenu Kč 1.899.954,55 bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem All Company s.r.o., se sídlem Dobrá 543, 739 51 Dobrá, IČ:
28561783, za nabídkovou cenu Kč 1.941.934,42 bez DPH a s lhůtou realizace 99 kalendářních dnů
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "GO elektroinstalace ve společných
prostorách domu Škody 1, 4, 7, 9, Ostrava-Dubina"
Termín: 14. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "GO
elektroinstalace ve společných prostorách domu Škody 1, 4, 7, 9, Ostrava-Dubina" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu
Termín: 21. 08. 2015
1152/29
66P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - GO elektroinstalace ve
společných prostorách domu Tarnavova 6, 8, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 58.15 na stavební práce "GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Tarnavova 6, 8, OstravaZábřeh" o vyloučení uchazeče:
- ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o., se sídlem Nájemnická 676/35, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ:
26822229,
- EV - servis s. r. o., se sídlem Na Svobodě 3152, 723 00 Ostrava-Martinov, IČ: 60318457, a
- All Company s.r.o., se sídlem Dobrá 543, 739 51 Dobrá, IČ: 28561783,
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 58.15 na stavební práce "GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Tarnavova 6, 8, OstravaZábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
- s vybraným uchazečem ELIN servis s.r.o., se sídlem Hornická 64/3212, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
25396633, za nabídkovou cenu Kč 929.333,65 bez DPH a s lhůtou realizace 45 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem TC servis, s.r.o., se sídlem Tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice,
IČ: 25533673, za nabídkovou cenu Kč 1.067.317,46 bez DPH a s lhůtou realizace 63 kalendářních dnů
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "GO elektroinstalace ve společných
prostorách domu Tarnavova 6, 8, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 14. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "GO
elektroinstalace ve společných prostorách domu Tarnavova 6, 8, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu
Termín: 21. 08. 2015

1153/29
67P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - GO střech vč. zateplení a
provedení nové VZT pro bytové domy ul. Vaňkova č. 46, 48, 50, 52 Ostrava-Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 49.15 na stavební práce "GO střech vč. zateplení a provedení nové VZT pro bytové domy ul. Vaňkova č.
46, 48, 50, 52 Ostrava-Bělský Les" o vyloučení uchazeče:
- VDS, spol. s r.o., se sídlem Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 45194980, a
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 00031488,
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 49.15 na stavební práce "GO střech vč. zateplení a provedení nové VZT pro bytové domy ul. Vaňkova č.
46, 48, 50, 52 Ostrava-Bělský Les" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
- s vybraným uchazečem MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ:
27776506, za nabídkovou cenu Kč 2.688.795,00 bez DPH a s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů, a
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- jako druhým v pořadí s uchazečem DIK stavby s.r.o., se sídlem Pernerova 276/19, 718 00 OstravaKunčičky, IČ: 25914057, za nabídkovou cenu Kč 2.791.977,00 bez DPH a s lhůtou realizace 60
kalendářních dnů
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu GO střech vč. zateplení a provedení
nové VZT pro bytové domy ul. Vaňkova č. 46, 48, 50, 52 Ostrava-Bělský Les"
Termín: 14. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "GO střech vč.
zateplení a provedení nové VZT pro bytové domy ul. Vaňkova č. 46, 48, 50, 52 Ostrava-Bělský Les" a
předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 21. 08. 2015
1154/29
68P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce podlahy v
TV ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 32.15 na stavební práce "Rekonstrukce podlahy v TV ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka" o vyloučení
uchazeče:
- Darien, s.r.o., se sídlem Bukovecká 10, 040 12 Košice-Nad Jazerom, Slovenská republika, IČO:
36583740,
- Ing. Vladimír Hampl, s místem podnikání Masná 1324/1, P.O.Box 49, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
60312971
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 32.15 na stavební práce "Rekonstrukce podlahy v TV ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
- s vybraným uchazečem DOR - SPORT s.r.o., se sídlem Burzovice 247, 739 36 Bruzovice, IČ: 60774151,
za nabídkovou cenu Kč 806.585,00 bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce podlahy v TV ZŠ
Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 07. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce
podlahy v TV ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 14. 08. 2015

1155/29
69P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna dřevěných oken
za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 53.15 na stavební práce "Výměna dřevěných oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32,
Ostrava-Zábřeh" o vyloučení uchazeče:
- OKNOSTAV CZ, s.r.o., se sídlem Lužickosrbská 228/13, 787 01 Šumperk, IČ: 26856824,
- RENESA - stavební firma s.r.o., se sídlem Komárovská 2869/27, 746 01 Opava, IČ: 62305620,
- EURO projekt build and technology s. r. o., se sídlem Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ:
26843226, a
- AD-MAR STAVBY, s.r.o., se sídlem Ostravská 277, 735 51 Bohumín-Pudlov, IČ: 27797937,
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 53.15 na stavební práce "Výměna dřevěných oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32,
Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
- s vybraným uchazečem SG STAVBY s.r.o., se sídlem Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2-Nusle, adresa
doruč. Dolní Tošanovice 22, 739 53 Hnojník, IČ: 02166283, za nabídkovou cenu Kč 505.656,00 bez DPH a s
lhůtou realizace 19 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ:
28436024, za nabídkovou cenu Kč 583.029,00 bez DPH a s lhůtou realizace 17 kalendářních dnů
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna dřevěných oken za nová
plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 14. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
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prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna
dřevěných oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu
Termín: 21. 08. 2015
1156/29
70P

Zrušení VZ 50.15 malého rozsahu na "Vybudování plyn. etážového vytápění a rozvodu teplé
vody, vč. otopných těles, Jedličkova 8, O.-Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
vyloučit za zadávacího řízení uchazeče
č. 1 TECHSTAIN, s.r.o., 72529 Ostrava - Petřkovice, Koblovská 503/125, IČ 28633831
č. 2 EV – servis s.r.o., Na Svobodě 3152/80, Martinov, 723 00 Ostrava, IČ 60318457
č. 3 Zdeněk HYBNER, Hlavní 867, Ostrava-Poruba, 708 00, IČ15495809
rozhodla
zrušit VZ 50.15 "Vybudování plyn. etážového vytápění a rozvodu teplé vody, vč. otopných těles, Jedličkova
8, O.-Zábřeh", neboť v soutěži nezůstala žádná nabídka.
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spočívající ve zrušení VZ 50.15
Termín: 31. 07. 2015

1157/29
71P

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 70.15 „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 s doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., odbor investiční
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 70.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 30. 09. 2015

1158/29
72P

Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu VZ 56.15 na "Výměna svislé izolace bytového domu
Zlepšovatelů 28, 30, 32 a Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, Ostrava-Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku VZ 56.15 na provedení stavebních prací "Výměna svislé izolace bytového domu
Zlepšovatelů 28, 30, 32 a Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, Ostrava-Hrabůvka", z důvodu uvedených v
důvodové zprávě
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spočívající ve zrušení veřejné zakázky malého rozsahu VZ 56.15
Termín: 31. 07. 2015

30.7.2015 9:35

about:blank

1159/29
73P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna svislé izolace
bylového 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 69.15 „Výměna svislé
izolace bylového 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. Radomíra Marenczoková, DiS., odbor investiční
2. Bc. Monika Decková, DiS., 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 69.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 30. 09. 2015

1160/29
74

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 71/56 ostatní plocha, zeleň o výměře 11 m2 v k.ú. Dubina u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
užívání parkovacího stání č. J3, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

1161/29
75

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Bedřicha Václavka 1, 1+3, standard, č. b. 5
Mgr. Z. M., a L. M., Ostrava-Bělský Les
Markova 16, 1+3, standard, č. b. 15
P. T., Ostrava-Zábřeh
Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 33
I. H., Ostrava-Zábřeh
Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 45
M. Č., Ostrava-Zábřeh
B. Václavka 5, 1+2, standard, č. b. 4
Z. A., Ostrava-Bělský Les
P. Lumumby 12, 1+3, standard, č. b. 6
Z. V., Ostrava-Zábřeh

1162/29
76
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rozhodla
o pronájmu 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, s výši nájemného 155 Kč/m2/rok a 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, s výší nájemného 10 Kč/m2/rok vše v k.ú. Hrabůvka, na ul. U Haldy 18,
Ostrava-Hrabůvka, nájemci Sboru Církve bratrské v Ostravě - Korean Church, se sídlem 28. října
3129/148, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 73634701, zastoupené panem M. DIV. Sanggil Cho, za účelem
provozování korejské jazykové školy s účinností od 01.08.2015, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou, dle důvodové zprávy
bere na vědomí
žádosti zájemců o pronájem předmětných prostor:
- RB Středního odborného učiliště autoopravárenského, s. r. o., se sídlem Zengrova 473/38, 700 30
Ostrava-Vítkovice, IČ: 25364103, zastoupeného jednatelkou Ing. Ivetou Trtíkovou, za účelem provozování
středního odborného učiliště autoopravárenského s účinností od 01.01.2016, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou
- Základní školy logopedické s. r. o., se sídlem Ostrava-Hrabová, Paskovská 65/92, IČ: 25369474,
zastoupené jednatelkou Mgr. Milenou Tunkerovou, za účelem provozování školského zařízení pro děti s
vadami řeči, zraku a jiným postižením, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
1163/29
77

Stavební úpravy v objektu na ul. Patrice Lumumby č.pop.2717, k.ú.Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o vydání souhlasu s provedením vnitřních stavebních prací souvisejících se změnou účelu užívání a
spočívajících v rozdělení prostoru umístěného v 1.N.P. v objektu č.pop.2717, který je součástí pozemku
parc.č.st. 3564 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú Zábřeh nad Odrou na dvě nájemní jednotky, které
provede nájemce společnost OC LUNA s.r.o., se sídlem Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, IČ :
01688880 vlastním nákladem bez nároku na proplacení v rozsahu dle žádosti nájemce a za předpokladu
splnění podmínek dle důvodové zprávy

1164/29
78

Souhlas s poskytnutím části prostor v budově G - Centra do užívání dalším subjektům
Rada městského obvodu
souhlasí
aby spolek MIKASA z.s., se sídlem Lumírova 28, Ostrava - Výškovice, IČ: 22832386, v zastoupení Mgr.
Kateřinou Coufalovou, poskytl k užívání část vypůjčených prostor v budově G-Centra č.p. 3165, která je
součástí pozemku p.č.st. 6495 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici Čujkovova
40a, Ostrava - Zábřeh, paní Mgr. et Mgr. Kateřině Panáčkové Ph.D., za účelem provozování soukromé
psychologické praxe, na dobu určitou 1 rok, s účinností od 01.08.2015, dle podmínek uvedených v
důvodové zprávě

1165/29
79P

Pavilon tělocvičny Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice - dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/012/2015 na veřejnou zakázku "Pavilon tělocvičny
Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice" se zhotovitelem JVAgro Morava s.r.o., kterým se zvyšuje
konečná cena na tuto zakázku o částku 178 875 Kč bez DPH na částku 5 540 720,42 Kč bez DPH a kterým
se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu realizace dodatečných prací a mění se
datum zahájení realizace stavby na 30.7.2015.
bere na vědomí
zvýšení částky DPH o 37 563,75 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.
4/034/012/2015
Termín: 29. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č 4/034/012/2015 na výše uvedenou zakázku
Termín: 28. 07. 2015

1166/29
80P

Výběr nejvhodnější nabídky (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - elektronická aukce)
- Stolní počítače 2015
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě elektronické aukce prostřednictvím eCentre, a.s. u veřejné zakázky malého rozsahu VZ 59.15 na
dodávky "Stolní počítače 2015" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření kupní smlouvy:
- s vybraným uchazečem Vidaron a.s., se sídlem Rudé armády 651/19a, 733 01 Karviná - Hranice, IČ:
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28633652, za nabídkovou cenu Kč 797.320,00 bez DPH, tj. Kč 12.860,00 bez DPH za 1 ks stolního
počítače, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Prekt service s.r.o., se sídlem Křivá 1849/25, 702 00 Moravská
Ostrava, IČ: 03023419, za nabídkovou cenu Kč 799.738,00 bez DPH, tj. Kč 12.899,00 bez DPH za 1 ks
stolního počítače
ukládá
Ing. Romanu Škubalovi, vedoucímu oddělení informační systém
připravit návrh kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Stolní počítače 2015"
Termín: 07. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Stolní počítače
2015" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 14. 08. 2015
1167/29
81

Žádost o souhlas vlastníka pozemků s kácením
Rada městského obvodu
souhlasí
s kácením dřevin v rámci stavby "Oprava vodovodu v Zábřehu, ul. Svornosti" pro investota stavby
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
1 ks Tilia cordata (lípa srdčitá) a 1 ks Pinus sylvestris (borovice lesní), na které se vztahuje vydání
rozhodnutí o povolení kácení ,
a 2 ks Picea glauca (smrk pichlavý) , které nepodléhají nutnosti vydání povolení ke kácení, za tyto dřeviny
požaduje správce VZ náhradní výsadbu 2 ks dřevin dle určení. Dřeviny rostou na p.č. 1237/2, k.ú. Zábřeh
n. Odrou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy , svěřené městskému obvodu O-Jih
a zmocňuje
podáním žádosti k tomuto kácení společnost OVaK a.s., IČ: 45193673 se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71
Ostrava-Moravská Ostrava.

1168/29
83

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků v hospodářské činnosti MOb O.-Jih k 31.08.2015
Rada městského obvodu
schvaluje
provedení mezitimní inventarizace majetku, pohledávek a závazků v hospodářské činnosti městského
obvodu Ostrava-Jih k 31.08.2015 dle odst. 5 § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a
závazků v rozsahu předložené přílohy

1169/29
84

Návrh rozpočtového opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015
Rada městského obvodu
souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 541 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6171, pol. 5169, UZ 11 o 2 541 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

1170/29
85P

Jmenování vedoucího odboru právního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
jmenuje
JUDr. Petra Holáška, vedoucím odboru právního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to s účinností od
1. 10. 2015.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, toto usnesení.
Termín: 30. 09. 2015

1171/29
86

Návrh na uzavření příkazní smlouvy
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít příkazní smlouvu č. nSIPO 07 - 97/2015 s Českou poštou, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů
909/4, PSČ 225 99 z důvodu zajištění plateb nájemného prostřednictvím Soustředěného inkasa plateb
obyvatelstva (SIPO) ve znění přílohy tohoto materiálu a zmocňuje starostu městského obvodu k jejímu
podpisu.
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1172/29
87

Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Průkopnická 2a, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o pronájmu prostor sloužících podnikání o výměře 373,33 m2 v budově č.p. 2690 občanská vybavenost,
která je součástí pozemku p.č. st. 4193 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Průkopnická č. or. 2a, OstravaZábřeh, se společností Passion-hry, se sídlem Rostislavova 1333/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ:
61943584, s účelem užívání jako centrum šipkového sportu, pivního baru a večerky s výší nájemného 800
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,dle důvodové zprávy
II.
o uzavření
- nájemní smlouvy na pronájem části prostor sloužících podnikání o výměře 318,33 m2 v budově č.p. 2690
občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č. st. 4193 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul.
Průkopnická č. or. 2a, Ostrava-Zábřeh, s účelem užívání jako centrum šipkového sportu a pivního baru, za
podmínky doložení rozšíření předmětu podnikání o hostinskou činnost
- smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a právu provést stavbu na část prostor sloužících podnikání o výměře
55 m2 v budově č.p. 2690 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č. st. 4193 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, na ul. Průkopnická č. or. 2a, Ostrava-Zábřeh, s účelem užívání jako večerky, a to do doby
rekolaudace předmětných prostor herny na večerku
se společností Passion-hry, se sídlem Rostislavova 1333/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 61943584, dle
důvodové zprávy
bere na vědomí
žádost zájemce o pronájem předmětných prostor společnosti RAW Workout s. r. o., se sídlem V Zátiší
810/1, Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 02634066, zastoupené jednatelem Milanem Lipinou, za účelem
provozování restaurace s teplou kuchyní a obchodu s potravinami (zdravá výživa), na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 952 Kč/m2/rok

1173/29
88P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Forenzní audit
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 61.15 na služby "Forenzní audit“ 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 s úpravou
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. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Markéta Langrová, členka rady obvodu
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Markéta Langrová, členka rady obvodu
4. Ing. Karel Malík, člen zastupitelstva obvodu
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. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
4. Ing. Jan Nevima, Ph.D., člen zastupitelstva obvodu
5. Věra Válková, místostarostka obvodu
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 61.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 30. 09. 2015

1174/29
OR

Změna člena likvidační komise
Rada městského obvodu
odvolává
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Ing. Otakara Šimíka ze členství v likvidační komisi s účinnosti k 23. 7. 2015
jmenuje
místostarostu RNDr. Františka Staňka, Ph.D. členem likvidační komise s účinností od 24. 7. 2015
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
19

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 75/28 ostatní plocha, zeleň o výměře 20 m2 (2 m x 10 m), v k.ú. Dubina
u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem umístění restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou, za cenu
10/Kč/m2/rok, tj. za 200 Kč/rok, společnosti Last resort s.r.o., IČ: 02128101, sídlo Václava Košaře 116/8,
700 30 Ostrava - Dubina a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

20

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Výškovická x Lumírova
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 793/284 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2 (3 m x 5 m) v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou,
za cenu 10 Kč/m2/rok, tj. 150 Kč/rok, paní Martině Lukašíkové, IČ: 74823981, sídlo Mjr. Nováka 1297/23,
700 30 Ostrava - Hrabůvka a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu

82

Žádost o souhlas vlastníka pozemků s kácením dřevin
Rada městského obvodu
rozhodla
A) souhlasit s kácením 5 ks Tilia cordata (lípa srdčitá) na p.č. 654/80 v k.ú. Zábřeh n. Odrou v rámci
stavby "Úprava předprostoru kina Luna, Ostrava-Jih"
a zplnomocňuje
podáním žádosti k tomuto kácení PROJEKT STUDIO s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
IČ: 277 87 443
rozhodla
B) nesouhlasit s kácením 5 ks Tilia cordata (lípa srdčitá) na p.č. 654/80, k.ú. Zábřeh n. Odrou v rámci
stavby "Úprava předprostoru kina Luna, Ostrava-Jih".
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Tiskové opravy
TO

Tisková oprava k usnesení č. 1087/28 z 14. 7. 2015 - Zpráva komise (veřejná zakázka malého
rozsahu na služby) - Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech v majetku
SMO svěř. MObv Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 37.15 na služby "Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih" o vyloučení uchazeče:
- Ing. Zdeněk Bajer, s místem podnikání Severní 626, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 18452426,
- Ing. Monika Novosadová, s místem podnikání Valova 707/25, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČ: 49576372,
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 37.15 na služby "Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření rámcové smlouvy:
- s vybraným uchazečem Zdeněk Hybner, s místem podnikání Hlavní třída 867/28, 708 00 Ostrava-Poruba,
IČ: 15495809, za nabídkovou cenu Kč 665.103,00 bez DPH, a jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1
rámcové smlouvy
- jako druhým v pořadí s uchazečem EV - servis s. r. o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 OstravaMartinov, IČ: 60318457, za nabídkovou cenu Kč 839.840,00 bez DPH, a jednotkové ceny uvedené v Příloze
č. 1 rámcové smlouvy
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh rámcové smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provádění revizí a kontrol
plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 31. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provádění
revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 07. 08. 2015

TO

Tisková oprava k usnesení 0941/25
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
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 regionáních 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
-zvýšují kapitálové výdaje ORJ 7, §3113, pol 6356,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 investičí 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.6356, UZ 38588505,ORG 358 o 468 tis. Kč

TO

T.O. usn.č. 0957/25 ze dne 18.6.2015 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
parc.č. 715/262 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2
Mgr. K. R., Ostrava – Výškovice a Mgr. K. A., Ostrava - Zábřeh
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parc.č. 715/118 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2
F. B., Ostrava - Výškovice
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