
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

 Věra Válková 

místostarostka
městského obvodu

Ostrava-Jih
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Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 27. 8. 2015 10:00

(usn. č. 1308/34 - usn. č. 1351/34)
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Přehled usnesení 34. schůze Rady městského obvodu, ze dne 27. 8. 2015 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1308/34 1. Zpráva o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1309/34 2. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1310/34 3. Náhrada vzniklé škody na vozidle (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1311/34 4. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (RNDr. Ph.D. František
Staněk, místostarosta)

1312/34 5. Návrh na změnu Nařízení města Ostrava č. 1/2013, kterým se mění tržní řád (Věra Válková,
místostarostka)

1313/34 6. Výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch (Věra Válková, místostarostka)

1314/34 7. Ukončení nájemního vztahu v krytém stání (Markéta Langrová, člen rady)

1315/34 8. Návrh na zrušení Zásad pro pronájem krytých stání a garáží Statutárního města Ostrava, Městského obvodu
Ostrava -Jih,svěřených Majetkové správě Ostrava -Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1316/34 9. Souhlas s podnájmem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1317/34 10. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na části
pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Kaminského (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1318/34 11. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby "ZO ČZS Ostrava - Výškovice - studny" (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1319/34 12. Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1320/34 13. Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1321/34 14. Záměr pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1322/34 16. Výpůjčka části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1323/34 17. Informace - doplnění k pokutám (Bc. František Dehner, místostarosta)

1324/34 18. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

1325/34 19. Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení (Markéta
Langrová, člen rady)

1326/34 20. Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 3 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 47, O.-Dubina
(Markéta Langrová, člen rady)

1327/34 21. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 28, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

1328/34 22. Žádost o uzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu
(Markéta Langrová, člen rady)

1329/34 23. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta
Langrová, člen rady)

1330/34 24. Poděkování za vynikající spolupráci (Bc. Martin Bednář, starosta)

1331/34 25. Projednání podnětu Ing. N. dle § 16 zákona o obcích (Bc. Martin Bednář, starosta)

1332/34 26. Rozhodnutí o podání trestního oznámení (Bc. Martin Bednář, starosta)

1333/34 27P. Námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče MULTIP Moravia s.r.o. a rozhodnutí o nich -
Přírodovědné učebny (2. dílčí část - ostatní, část B - odborné pomůcky) (Bc. Renáta Rárová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1334/34 28P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) -  „Exekuční činnost a další činnosti exekutora
pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let 2016 a 2017“ (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1335/34 30P. Varianty elektronické aukce (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - "Nákup myček pro příspěvkové
organizace zřízené obvodem Ostrava-Jih" prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s. (Bc. Renáta Rárová,
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pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1336/34 31P. Výzva (ZPŘ dle  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) -zpracování
projektové dokumentace „Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh“ (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1337/34 32P. Výzva (ZPŘ dle  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) -zpracování
projektové dokumentace “Rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu tělocvičny objektu Mjr. Nováka
1455/34, Ostrava-Hrabůvka” (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1338/34 33P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce stávajících ZTI rozvodů
BD Rodimcevova 20, 22, 24, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

1339/34 34P. Zrušení veřejné zakázky VZ 59.15  na dodávku "Stolní počítače 2015" (Bc. Renáta Rárová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1340/34 35P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování dopravního hřiště v
zahradě MŠ F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

1341/34 36. Pacht prostor sloužících podnikání v objektu G-Centra na ul. Čujkovova 40a v Ostravě-Zábřehu (Markéta
Langrová, člen rady)

1342/34 37. Souhlas se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekt "Modernizace vybavení pro třídění
odpadu v městském obvodu Ostrava-Jih" v rámci výzvy z Operačního programu Životní prostředí (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

1343/34 38. Revokace usnesení č. 1256/31 ze dne 13.08.2015 - Zveřejnění záměru na výpůjčku prostor - jídelny v
objektu  na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce (Markéta Langrová, člen rady)

1344/34 39. Zmocnění vedoucích úředníků odboru bytového a ostatního hospodářství SMO, ÚMOb Ostrava-Jih k podpisu
nájemních smluv a dohod o ukončení nájmu (společného nájmu)
k bytům ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih (Markéta Langrová, člen rady)

1345/34 40. Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady - návrh pro zastupitelstvo (Bc. Martin Bednář,
starosta)

1346/34 41P. Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 1 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

1347/34 42P. Zpráva komise (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)

1348/34 43P. Zpráva komise (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)

1349/34 44P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad)
-Hřiště workout, ul. Průkopnická parc. č. 654/26, k. ú. Zábřeh nad Odrou (Bc. Renáta Rárová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1350/34 45P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) -
Hřiště workout, ul. Lumírova parc. č. 793/303, k. ú. Výškovice u Ostravy (Bc. Renáta Rárová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1351/34 OR Návrh na pojmenování lipové aleje po zemřelém bývalém starostovi Ing. Jiřím Němcovi. (RNDr. Ph.D.
František Staněk, místostarosta)

nepřijato 29P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II.
čtvrtletí r. 2015 ZŠ a MŠ, p.o. a za III. čtvrtletí r. 2015 odboru OSR (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

staženo 15. Záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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1308/34  
1

Zpráva o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2015

Rada městského obvodu

projednala

Zprávu o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2015

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih
vzít Zprávu o plnění rozpočtu
m.o. Ostrava-Jih na vědomí

1309/34  
2

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 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3326, pol. 5171 o 200 tis. Kč

2/
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5331 o 181 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5139 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5154 o 85 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5169 o 15 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5171 o 76 tis. Kč

3/
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 6, § 3639, pol. 2122 o 1 576 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5171 o 1 576 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

1310/34  
3

Náhrada vzniklé škody na vozidle

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o náhradu vzniklé škody na vozidle p. S. S.,

1311/34  
4

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

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

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 32
Ž. V., bytem Jubilejní, Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 8
V. M., bytem Volgogradská, Ostrava-Zábřeh

1312/34  
5

Návrh na změnu Nařízení města Ostrava č. 1/2013, kterým se mění tržní řád

Rada městského obvodu

a souhlasí
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s předložením návrhu Magistrátu města Ostrava, živnostenskému úřadu, na změnu Nařízení města Ostrava
č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, v tomto znění:

Příloha část XI - tržní místa, městský obvod Ostrava-Jih

a) Doplnit  pozemek par. č. 371/91 - příležitostný prodej, občerstvení při konání novoročního ohňostroje
b) Doplnit bod č. 9 par. č. 311/33  Merkur, příložitostný prodej - občerstvení při konání novoročního
ohňostroje

1313/34  
6

Výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 6, týkající se výzvy objednatele k zahájení kosení travnatých ploch.

1314/34  
7

Ukončení nájemního vztahu v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 10, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní H. M., dle důvodové zprávy,

2)
zveřejnit záměr na pronájem výše uvedeného volného místa v krytém stání na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

1315/34  
8

Návrh na zrušení Zásad pro pronájem krytých stání a garáží Statutárního města Ostrava,
Městského obvodu Ostrava -Jih,svěřených Majetkové správě Ostrava -Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit  ke dni 31.8.2015 Zásady pro pronájem krytých stání a garáží Statutárního města Ostrava,
Městského obvodu Ostrava - Jih, svěřených Majetkové správě Ostrava - Jih, schválené usnesením č.
3449/63 ze dne 22.1.2009, aktualizované usnesením č. 3263/66 ze dne 14.2.2013.

1316/34  
9

Souhlas s podnájmem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

souhlasí

s podnájmem pozemků parc.č. 793/334 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2, parc.č. 793/335
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 976 m2 a parc.č. 793/336 ostatní plocha, zeleň o výměře 113
m2, k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem provozování čerpací stanice pohonných hmot a uzavřením
podnájemní smlouvy k nájemní smlouvě č. 7/014/245/08/Wyb ze dne 9.4.2009 mezi nájemcem a
podnájemcem společností MOL Retail Česká republika, s.r.o., IČ: 27632491, se sídlem Purkyňova 2121/3,
Nové Město, 110 00 Praha 1 s tím, že nájemce je povinen do 30-ti dnů od uzavření podnájemní smlouvy
doložit podnájemní smlouvu pronajímateli

1317/34  
10

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
části pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Kaminského

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby vedení veřejné komunikační sítě v rámci akce „16010-028518
0020-15 Polyfunkční budova Ostrava_MK_OK“, v celkové délce cca 234 bm, na částech pozemků parc.č.
71/103 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a parc.č. 71/123 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 71/103 ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha a parc.č. 71/123 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dubina u Ostravy,
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění
stavby vedení veřejné komunikační sítě v celkové délce cca 234 bm v rámci akce „16010-028518 0020-15
Polyfunkční budova Ostrava_MK_OK“,  ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za úplatu 500 Kč/bm + zákonná sazba
DPH za každý i započatý bm vedení veřejné komunikační sítě  

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování vedení veřejné komunikační sítě, a to vše v rozsahu
daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však 31.8.2017 uzavřít se stavebníkem – vlastníkem vedení
veřejné komunikační sítě - společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1318/34  
11

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby "ZO ČZS Ostrava - Výškovice - studny"

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby "ZO ČZS Ostrava - Výškovice - studny" na pozemku parc.č. 823
orná půda (ZPF), v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění 3 studní v rámci dodatečného povolení pro níže
uvedené vlastníky stavby v zahrádkářské osadě Kačinec:

1. A. V., bytem 29. dubna, Ostrava - Výškovice
2. J. R., bytem Výškovická, Ostrava - Zábřeh
3. R. R., bytem Volgogradská, Ostrava - Zábřeh

a
rozhodla

uzavřít s dotčenými 3 investory - vlastníky staveb smlouvy o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto
materiálu

1319/34  
12

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

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 162,5 m², v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svatoplukova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava
- Jih, za účelem užívání zahrádky č. 1 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

2) o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 102,5 m², v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svatoplukova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava
- Jih, za účelem užívání zahrádky č. 2 a č. 3 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou  

3) o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 97,5 m², v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svatoplukova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava
- Jih, za účelem užívání zahrádky č. 12 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

1320/34  
13

Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje pozemku parc.č. 793/426 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 32 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 1047-68/2015 ze dne 23.4.2015 z
pozemku parc.č. 793/1 ostatní plocha, zeleň, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k nemovitým věcem - pozemek pod zadním
vstupem bytového domu ve vlastnictví žadatele

1321/34  
14

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

about:blank
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Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou:

1)pozemek p.č.st. 2554, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2)pozemek p.č.st. 3631, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3)pozemek p.č.st. 3633, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4)pozemek p.č.st. 3681, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
5)pozemek p.č.st. 3753, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

1322/34  
16

Výpůjčka části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny

Rada městského obvodu

rozhodla

výpůjčit část pozemku parc.č. 121/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2 (4,0 m x 1,3 m),  v k.ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem umístění venkovní svislé zvedací plošiny pro přepravu invalidního vozíku, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, panu T. M., bytem B. Četyny, Ostrava - Dubina a uzavřít smlouvu o výpůjčce,
smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1323/34  
17

Informace - doplnění k pokutám

Rada městského obvodu

bere na vědomí

předloženou informaci k pokutám za II. čtvrtletí roku 2015 odboru investičního

1324/34  
18

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 12
Ing. B. J., Por. Hoši, Kozmice

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 62
M. J., L. Hosáka

Volgogradská 20, 1+2, standard, č. b. 10
K. J., , Hlavní, Štítina, okr. Opava

Průkopnická 3, 1+2, standard, č. b. 10
F. N., Horymírova

Jubilejní 14, 1+2, standard, č. b. 1
Ing. K. I., M. Fialy

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 84
N. M., Mňukova

2) o ukončení 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

Ing. K. I., M. Fialy 1, č. b. 24
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

about:blank
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II.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, dle důvodové
zprávy

Velflíkova 7, 0+1,  standard, č. b. 5
N. M., Nám. Míru, Šumperk

Volgogradská 24, 1+2,  standard, č. b. 7
F. Z., Lužická
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

1325/34  
19

Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o ukončení 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

J. N., (trvale bytem Hulvácká), Karpatská, č. b. 42
JUDr. K. E., Čujkovova, č. b. 25
Č. P., Lumírova, č. b. 33

II.

o pronájmu bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 21
K. L., Čujkovova

1326/34  
20

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 3 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 47,
O.-Dubina

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu garážového stání č. 3 v bytovém domě 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, podanou dne 29.07.2015
nájemcem panem D. J., bytem Františka Formana, Ostrava-Dubina
rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem volného prostoru - garážového stání č. 3 v bytovém domě ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih č.p. 271 na ul. Františka Formana č.
or. 47 v Ostravě-Dubině, který je součástí pozemku parc. č. st. 71/109 v k.ú. Dubina, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší měsíčního nájemného 815 Kč vč. DPH a s účelem užívání
garážové stání motorového vozidla

1327/34  
21

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 28, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem prostoru č. 1 o výměře 51,14 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 2458 na ul. Volgogradská č. or. 28 v
Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2864 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší nájemného 450 Kč/m2/rok, bez určení účelu užívání

1328/34  
22

Žádost o uzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu
bytu

about:blank
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Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Volgogradská 145, 1+3, standard, č. b. 1
R. M., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh a M. M., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh

1329/34  
23

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

Abramovova 20, 1+3, standard, č. b. 5
D. M., a R. M., Abramovova, Ostrava-Zábřeh

Vlasty Vlasákové 17, 1+3, standard, č. b. 17
M. K., Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 72
H. K., Plzeňská, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 11
P. K., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

1330/34  
24

Poděkování za vynikající spolupráci

Rada městského obvodu

bere na vědomí

poděkování za vynikající spolupráci členům Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh  viz
příloha

1331/34  
25

Projednání podnětu Ing. Novotného dle § 16 zákona o obcích

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podnět Ing. J. N. dle § 16 zákona o obcích
a souhlasí

s návrhem odpovědi starosty

1332/34  
26

Rozhodnutí o podání trestního oznámení

Rada městského obvodu

rozhodla

podat trestní oznámení na Ing. J. B. pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední
osoby dle předloženého návrhu,
zmocňuje

Mgr. Romana Klimuse, advokáta ve společnosti KLIMUS & PARTNERS s.r.o., aby statutární město Ostrava,
městský obvod Ostrava-Jih při podání tohoto trestního oznámení a na jeho základě vedeného trestního
řízení zastupoval.

1333/34  
27P

Námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče MULTIP Moravia s.r.o. a rozhodnutí o
nich - Přírodovědné učebny (2. dílčí část - ostatní, část B - odborné pomůcky)

Rada městského obvodu

bere na vědomí

námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení uchazeče u dílčí části 2. -
ostatní, části B - odborné pomůcky nadlimitní veřejné zakázky VZ 5.15 na dodávky "Přírodovědné učebny"
podané stěžovatelem MULTIP Moravia s.r.o., se sídlem Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín, IČ:

about:blank
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16627971, a rozhodnutí o nich ze dne 29. 6 .2015

1334/34  
28P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) -  „Exekuční činnost a další
činnosti exekutora pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let 2016
a 2017“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky do výběrového řízení VZ 75.15  „Exekuční činnost a další činnosti exekutora
pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let 2016 a 2017“ 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 a hodnotící komisi ve složení
členové:
1. Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní

náhradníci členů:
1. Mgr. Olga Horáková, odbor právní
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Mgr. Markéta Janšová, odbor právní
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 75.15 a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření rámcové smlouvy
Termín: 22. 10. 2015

1335/34  
30P

Varianty elektronické aukce (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - "Nákup myček pro
příspěvkové organizace zřízené obvodem Ostrava-Jih" prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s.

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 30, týkající se elektronické aukce (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky)
- "Nákup myček pro příspěvkové organizace zřízené obvodem Ostrava-Jih" .

1336/34  
31P

Výzva (ZPŘ dle  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů)
-zpracování projektové dokumentace „Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská,
Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku VZ 78.15 na zpracování projektové
dokumentace „Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh“ dle § 25 v návaznosti
na § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové

about:blank
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1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková,  místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 78.15 a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 11. 2015

1337/34  
32P

Výzva (ZPŘ dle  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů)
-zpracování projektové dokumentace “Rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu tělocvičny
objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka”

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku VZ 65.15 na zpracování projektové
dokumentace “Rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu tělocvičny objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-
Hrabůvka” dle § 25 v návaznosti na § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s úpravou a doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková,  místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 65.15 a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 20. 11. 2015

1338/34  
33P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce stávajících
ZTI rozvodů BD Rodimcevova 20, 22, 24, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 55.15 na stavební práce "Rekonstrukce stávajících ZTI rozvodů BD Rodimcevova 20, 22, 24, Ostrava-
Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Jan Kovář, s místem podnikání Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:
18478425, za nabídkovou cenu Kč 1.205.731,00 bez DPH a s lhůtou realizace 40 kalendářních dnů, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem TECHSTAIN s.r.o., se sídlem Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava-
Petřkovice, IČ: 28633831, za nabídkovou cenu Kč 1.213.617,00 bez DPH a s lhůtou realizace 105
kalendářních dnů
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce stávajících ZTI rozvodů
BD Rodimcevova 20, 22, 24, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 18. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce
stávajících ZTI rozvodů BD Rodimcevova 20, 22, 24, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu
Termín: 25. 09. 2015

1339/34  
34P

Zrušení veřejné zakázky VZ 59.15  na dodávku "Stolní počítače 2015"

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit veřejnou zakázku VZ 59.15 "Stolní počítače 2015",  z důvodů uvedených v důvodové zprávě
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zajistit všechny úkony spojené se zrušením VZ 59.15
Termín: 10. 09. 2015

1340/34  
35P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování dopravního
hřiště v zahradě MŠ F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 73.15 k provedení stavebních prací
"Vybudování dopravního hřiště v zahradě MŠ F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina“ dle § 18 odst. 5 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu

about:blank
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2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 73.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 10. 2015

1341/34  
36

Pacht prostor sloužících podnikání v objektu G-Centra na ul. Čujkovova 40a v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy na pacht prostor sloužících podnikání včetně vnitřního vybavení v budově č.p. 3165
stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 6495 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, na ul. Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh,   s pachtýřem panem Radomírem Postulkou, se
sídlem 747 14 Markvartovice, Zahradní 388, IČ: 88677184, s účelem užívání jako denní kavárna s
občerstvením zaměřeným na zdravou a vegetariánskou stravu  o výměře 75,98 m2 s výší pachtovného
1.100 Kč/m2/rok bez DPH, s příslušenstvím - sociální zázemí o výměře 20,38 m2 s výší pachtovného 210
Kč/m2/rok bez DPH a užívání venkovní terasy  o výměře 34,59 m2 s provozem v období od 01.05. do
30.09. běžného kalendářního roku, s výší pachtovného 330 Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, v rozsahu předloženého návrnu

1342/34  
37

Souhlas se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekt "Modernizace vybavení
pro třídění odpadu v městském obvodu Ostrava-Jih" v rámci výzvy z Operačního programu
Životní prostředí

Rada městského obvodu

souhlasí

se zahájením přípravy projektu "Modernizace vybavení pro třídění odpadu v městském obvodu Ostrava-Jih"
a podáním žádosti o dotaci na tento projekt v rámci výzvy z Operačního programu Životní prostředí,
specifického cíle 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu pro podání žádosti o dotaci
Termín: 13. 11. 2015

1343/34  
38

Revokace usnesení č. 1256/31 ze dne 13.08.2015 - Zveřejnění záměru na výpůjčku prostor -
jídelny v objektu  na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 1256/31 ze dne 13.08.2015
rozhodla

o zveřejnění záměru na výpůjčku prostor - jídelny v objektu č. p. 677, který je součástí pozemku p.č.st.
691/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce, za účelem
cvičení seniorů každou středu od 08:45 - 09:45 hodin, a to na dobu určitou od 01.10.2015 do 30.06.2016,
s možností využití venkovních prvků, dle důvodové zprávy

1344/34  
39

Zmocnění vedoucích úředníků odboru bytového a ostatního hospodářství SMO, ÚMOb Ostrava-Jih
k podpisu nájemních smluv a dohod o ukončení nájmu (společného nájmu)
k bytům ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

vzorovu dohodu o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu pro byty ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění přílohy předloženého materiálu
zmocňuje

s účinností od 01.09.2015

- vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství,
- vedoucí oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství,

about:blank

13 z 19 1.9.2015 12:08



- vedoucí oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor odboru bytového a ostatního hospodářství

statutárního města Ostravy, úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, k podpisu vzorových nájemních smluv a
vzorových dohod o ukončení nájmu (společného nájmu) k bytům ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, o jejichž uzavření rozhodla rada městského obvodu, dle
důvodové zprávy.

1345/34  
40

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady - návrh pro zastupitelstvo

Rada městského obvodu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih:

zrušit ke dni 14. 9. 2015 usnesení č. 0087/3, ze dne 5. 3. 2015 a s účinností od 15. 9. 2015

svěřit starostovi, místostarostům a dalším členům rady zabezpečování konkrétních úkolů takto:
1) starostovi Bc. Martinu Bednářovi na úsecích:
a) vnější a vnitřní kontrolní činnosti
b) zadávání veřejných zakázek
c) legislativní činnosti
d) správy informačního systému
e) obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární ochrany
f) veřejného pořádku
g) vnitřních věcí státu

2) místostarostce Věře Válkové na úsecích:
a) komunálních služeb
b) dopravy a silničního hospodářství
c) památkové péče
d) správy movitého majetku sloužícího potřebám úřadu

3) místostarostovi RNDr. Františku Staňkovi Ph.D. na úsecích:
a) sociální péče
b) sociálně právní ochrany dětí

4) místostarostce Ing. Haně Tichánkové na úsecích:
a) financí a rozpočtu
b) majetkových vztahů

5) místostarostovi Bc. Františku Dehnerovi na úseku:
a) investiční výstavby

6) člence rady pí Markétě Langrové na úsecích:
a) bytového hospodářství - správy DaBF
b) technického provozu a údržby majetku

7) členu rady Ing. Adamu Rykalovi na úsecích:
a) školství, kultury a tělovýchovy
b) prevence kriminality
c) publicity obvodu
d) ekonomického rozvoje

8) členu rady Ing. Otakaru Šimíkovi na úsecích:
a) stavebně správního řízení
b) životního prostředí
c) vodního hospodářství a ochrany vod
d) památkové péče

určit, že starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarostka Věra Válková

stanovit, že v době nepřítomnosti starosty Bc. Martina Bednáře a místostarostky Věry Válkové, zastupující
starostu v době jeho nepřítomnosti, zastupuje starostu místostarostky a místostarostové v tomto pořadí:
a) RNDr. František Staněk Ph. D.
b) Ing. Hana Tichánková
c) Bc. František Dehner

rozhodnout zmocnit ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupováním

about:blank
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Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih v územních a stavebních řízeních člena rady,
kterému bylo svěřeno zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku stavebně
správního řízení, které s účinností od 1.8.2001 vykonává odbor výstavby a životního prostředí.

1346/34  
41P

Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 - ke smlouvě o dílo č. 4/034/007/2015 ze dne 21. 7. 2015 na realizaci VZ 20.15 na
stavbu „Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem SV UNIPS s.r.o.,
Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov v důsledku skutečností vyžadujících úpravu položkového rozpočtu,
změnu předmětu díla a prodloužení doby realizace 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, se zvyšuje konečná cena díla 5.167.065,00
Kč bez DPH o částku 253.550,77 Kč bez DPH na celkovou částku 5.420.615,77 Kč bez DPH a  termín
dokončení díla se prodlužuje o 15 kalendářních dnů na celkovou lhůtu realizace 127 kalendářních dnů od
zahájení realizace díla,
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
4/034/007/2015 ze dne 21. 7. 2015 na realizaci VZ 20.15 na stavbu „Rekonstrukce bytového domu
Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh",
Termín: 11. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/007/2015 ze dne 21. 7. 2015  na výše uvedenou
zakázku.
Termín: 04. 09. 2015

1347/34  
42P

Zpráva komise (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

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 70.15 na stavební práce "Vybudování plynového etážového vytápění a rozvodu teplé vody, včetně
otopných těles, Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení uchazeče:
- EV - servis s. r. o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava-Martinov, IČ: 60318457,
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 70.15 na stavební práce "Vybudování plynového etážového vytápění a rozvodu teplé vody, včetně
otopných těles, Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem TECHSTAIN s.r.o., se sídlem Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ:
28633831, za nabídkovou cenu Kč 1.529.946,00 bez DPH a s lhůtou realizace 45 kalendářních dnů, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem Zdeněk Hybner, s místem podnikání Hlavní třída 867/28, 708 00
Ostrava-Poruba, IČ: 15495809, za nabídkovou cenu Kč 1.741.463,00 bez DPH a s lhůtou realizace 45
kalendářních dnů
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybudování plynového etážového
vytápění a rozvodu teplé vody, včetně otopných těles, Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 18. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybudování
plynového etážového vytápění a rozvodu teplé vody, včetně otopných těles, Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh"
a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 25. 09. 2015

1348/34  
43P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Zateplení střechy Dům
služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

about:blank
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rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 71.15 na stavební práce "Zateplení střechy Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka" o vyloučení
uchazeče:
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 00031488,
- EUROTRADE IMPORT - EXPORT s.r.o., se sídlem Škrobálkova 158/21, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ:
49609637,
- FAST střechy s.r.o., se sídlem Smetanova 2065, 547 01 Náchod, IČ: 27537676,
- STŘECHY MAJER s.r.o., se sídlem Zelná 8/1730, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25861425,
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 71.15 na stavební práce "Zateplení střechy Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem OMLUX, spol. s r.o., se sídlem Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava-Lhotka, IČ:
61944840, za nabídkovou cenu Kč 822.361,51 bez DPH a s lhůtou realizace 40 kalendářních dnů, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem DIK stavby s. r. o., se sídlem Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava-
Kunčičky, IČ: 25914057, za nabídkovou cenu Kč 879.964,00 bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních
dnů
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zateplení střechy Dům služeb, ul.
Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 18. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zateplení
střechy Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi městského
obvodu
Termín: 25. 09. 2015

1349/34  
44P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) -Hřiště workout, ul. Průkopnická parc. č. 654/26, k. ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na dodávku VZ 81.15  "Hřiště
workout, ul. Průkopnická parc. č. 654/26, k. ú. Zábřeh nad Odrou" dle  § 18 odst.  5  zákona  č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a  oddílu  B  části  II. Zásad   pro  zadávání
 veřejných  zakázek Statutárního   města Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih,  jím  zřízených
příspěvkových  organizací  a ovládaných  podnikatelů,  ve  znění  pozdějších  změn,  zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční

náhradníci členů:
1. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu

about:blank
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3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 81.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 30. 09. 2015

1350/34  
45P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - Hřiště workout, ul. Lumírova parc. č. 793/303, k. ú. Výškovice u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu na dodávku  VZ 79.15 "Hřiště
workout, ul. Lumírova parc. č. 793/303, k. ú. Výškovice u Ostravy" dle  § 18 odst.  5  zákona  č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a  oddílu  B  části  II. Zásad   pro  zadávání
 veřejných  zakázek Statutárního   města Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih,  jím  zřízených
příspěvkových  organizací  a ovládaných  podnikatelů,  ve  znění  pozdějších  změn,  zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční

náhradníci členů:
1. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 79.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 30. 09. 2015

1351/34  
OR

Návrh na pojmenování lipové aleje po zemřelém bývalém starostovi Ing. Jiřím Němcovi.

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem RNDr. Staňka,  Ph.D., aby po zemřelém bývalém starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih panu
Ing. Jiřím Němcovi byla pojmenována lipová alej na ul. Proskovická  s tím, že název aleje bude zviditelněn
pamětní deskou

ukládá

tajemníkovi Mgr. Petru Mentlíkovi prověřit  tento návrh.

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

29P Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za II. čtvrtletí r. 2015 ZŠ a MŠ, p.o. a za III. čtvrtletí r. 2015 odboru OSR

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za II. čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové
organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2015 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2015 odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn

about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava k usnesení č. 1295/31 ze dne 13. 8. 2015 - Výběr nejvhodnější nabídky
(nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené zadávací řízení) - Přírodovědné učebny

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku VZ 51.15 na dodávky
"Přírodovědné učebny" a o uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem:

u dílčí části 2. - ostatní, části A - výpočetní technika:
- Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 26843935, za
nabídkovou cenu Kč 545.918,00 bez DPH,
- jako druhým v pořadí s uchazečem amethyst.cz, s.r.o., se sídlem Lámař 41/12, 711 00 Ostrava-Koblov,
IČ: 25904540, za nabídkovou cenu Kč 629.100,00 bez DPH
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 51.15
Termín: 30. 11. 2015
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 2. - ostatní, části A - výpočetní
technika této nadlimitní veřejné zakázky "Přírodovědné učebny"
Termín: 04. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 2. - ostatní, části A - výpočetní
technika této nadlimitní veřejné zakázky "Přírodovědné učebny"
Termín: 11. 09. 2015

TO Tiskova oprava k usnesení č. 1296/31 ze dne 13. 8. 2015 - Výběr nejvhodnější nabídky
(nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené zadávací řízení) - Učebny fyziky a chemie

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku VZ 52.15 na dodávky Učebny
fyziky a chemie" a o uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem:

u dílčí části 2. - ostatní, části A - výpočetní technika:
- Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 26843935, za
nabídkovou cenu Kč 1.300.764,00 bez DPH,
- jako druhým v pořadí s uchazečem amethyst.cz, s.r.o., se sídlem Lámař 41/12, 711 00 Ostrava-Koblov,
IČ: 25904540, za nabídkovou cenu Kč 1.549.300,00 bez DPH
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 52.15
Termín: 30. 11. 2015
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 2. - ostatní, části A - výpočetní
technika této nadlimitní veřejné zakázky "Učebny fyziky a chemie"
Termín: 04. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 2. - ostatní, části A - výpočetní
technika této nadlimitní veřejné zakázky "Učebny fyziky a chemie"
Termín: 11. 09. 2015

about:blank
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