Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

Usnesení
3. mimořádné schůze rady městského obvodu
konané dne 08.11.2018
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 08.11.2018
Číslo usnesení

Materiál

Název

7653/RMObM-JIH/1418/3

OFR/RMOb/0015/18

7654/RMObM-JIH/1418/3

OVZ/RMOb/0058/18

7655/RMObM-JIH/1418/3

OVZ/RMOb/0046/18

7656/RMObM-JIH/1418/3

OVZ/RMOb/0056/18

7657/RMObM-JIH/1418/3

OVZ/RMOb/0057/18

7658/RMObM-JIH/1418/3

INV/RMOb/0031/18

7659/RMObM-JIH/1418/3
7660/RMObM-JIH/1418/3

OFR/RMOb/0014/18
SOC/RMOb/0007/18

7661/RMObM-JIH/1418/3

OSR/RMOb/0047/18

7662/RMObM-JIH/1418/3

OSR/RMOb/0045/18

7663/RMObM-JIH/1418/3

OSR/RMOb/0051/18

Návrh rozpočtových opatření č. 34/2018
rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
na rok 2018
Zpráva komise (veřejná zakázka malého
rozsahu na stavební práce) - „Výměna oken
v bytovém domě Hasičská 114/1” VZ
133.18
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ
105.18 Zpracování projektové dokumentace
„Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ
Kosmonautů“
Zpráva komise (veřejná zakázka malého
rozsahu na stavební práce) - VZ 121.18
„Provádění instalatérských a topenářských
prací v bytových domech v majetku SMO
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih”
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ
71.18 Zpracování projektové dokumentace
na „Rekonstrukci bytového domu Jubilejní
506/73, Ostrava-Hrabůvka“
Parkoviště a předprostor objektu na ul.
Jugoslávská, Ostrava - Hrabůvka - smlouva
o dodávce vody
Žádost o odškodnění úrazu L. D.
Přehled uzavřených smluv o poskytování
sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7
Zahájení přípravy a podání žádostí o dotaci
z Programu na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok 2019
Výjimka
zřizovatele
k
vyhlášení
výběrového řízení Základní škole a
mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova
36A, příspěvkové organizace
Výjimka
zřizovatele
k
vyhlášení
výběrového řízení Základní škole a
mateřské
škole
Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 16, příspěvkové organizace

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu
7664/RMObM-JIH/1418/3

7665/RMObM-JIH/1418/3

7666/RMObM-JIH/1418/3

7667/RMObM-JIH/1418/3

7668/RMObM-JIH/1418/3
7669/RMObM-JIH/1418/3
7670/RMObM-JIH/1418/3
7671/RMObM-JIH/1418/3
7672/RMObM-JIH/1418/3

7673/RMObM-JIH/1418/3

7674/RMObM-JIH/1418/3
7675/RMObM-JIH/1418/3

7676/RMObM-JIH/1418/3

7677/RMObM-JIH/1418/3
7678/RMObM-JIH/1418/3
7679/RMObM-JIH/1418/3

Usnesení

OSR/RMOb/0053/18

Výjimka
zřizovatele
k
vyhlášení
výběrového
řízení
Základní
škole
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové
organizace
OSR/RMOb/0052/18 Výjimka
zřizovatele
k
vyhlášení
výběrového řízení Základní škole a
mateřské
škole
Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace
OSR/RMOb/0054/18 Návrh na likvidaci neupotřebitelného
majetku
Mateřské
školy
Harmonie
Ostrava-Hrabůvka,
Zlepšovatelů
27,
příspěvkové organizace
OSR/RMOb/0049/18 Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a
mateřskou
školu
Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci
OSR/RMOb/0050/18 Souhlas s převedením finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic PO
OSR/RMOb/0046/18 Odpisové plány příspěvkových organizací
na rok 2019
OPVO/RMOb/0005/18 Návrh na zahraniční pracovní cestu Bc. Martin Bednář
OPVO/RMOb/0006/18 Návrh programu ustavujícího zasedání
zastupitelstva
INV/RMOb/0007/18
Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí
smlouvy o připojení elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4 kV
INV/RMOb/0032/18
Dodatek č. 1 k SOD - VZ 63.18 Rekonstrukce chodníku na ul. Jubilejní
v Ostravě Hrabůvce
INV/RMOb/0033/18
Dodatek k SoD č. 9 - Rekonstrukce objektu
Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh
OSR/RMOb/0057/18 Návrh na likvidaci neupotřebitelného
majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, F.
Formana 13, příspěvkové organizace
OSR/RMOb/0058/18 Souhlas se stavebním záměrem - výměna
oplocení na části pozemku v k. ú. Dubina
u Ostravy
OSR/RMOb/0056/18 Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok
2018 příspěvkových organizací škol
OFR/RMOb/0016/18 Žádost o odškodnění úrazu I. K.
INV/RMOb/0030/18
Parkoviště a předprostor objektu na ul.
Jugoslávská, Ostrava - Hrabůvka - dodatek
č. 3

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu
7680/RMObM-JIH/1418/3

OVZ/RMOb/0061/18

7681/RMObM-JIH/1418/3

OBH/RMOb/0063/18

7682/RMObM-JIH/1418/3

OBH/RMOb/0068/18

7683/RMObM-JIH/1418/3

OBH/RMOb/0070/18

7684/RMObM-JIH/1418/3
7685/RMObM-JIH/1418/3

OBH/RMOb/0074/18
OBH/RMOb/0076/18

7686/RMObM-JIH/1418/3

OBH/RMOb/0043/18

7687/RMObM-JIH/1418/3

OBH/RMOb/0071/18

7688/RMObM-JIH/1418/3

OBH/RMOb/0067/18

7689/RMObM-JIH/1418/3
7690/RMObM-JIH/1418/3
7691/RMObM-JIH/1418/3

OBH/RMOb/0072/18
OBH/RMOb/0064/18
OMJ/RMOb/0088/18

7692/RMObM-JIH/1418/3

OMJ/RMOb/0085/18

7693/RMObM-JIH/1418/3

OMJ/RMOb/0089/18

7694/RMObM-JIH/1418/3

OMJ/RMOb/0086/18

7695/RMObM-JIH/1418/3

OMJ/RMOb/0090/18

7696/RMObM-JIH/1418/3

OMJ/RMOb/0092/18

Usnesení

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka
malého rozsahu na stavební práce) - VZ
137.18 „Provádění stavebních prací
v bytových domech v majetku SMO
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih”
Dodatek č. 1 k SoD ,,Výměna rozvodů
zdravotechniky a oprava sociálních zařízení
v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh”
Udělení souhlasu s umístěním sídla
společnosti WIDE SPECTRUM s.r.o.
v bytovém domě na ul. Edisonova 380/21,
Ostrava-Hrabůvka
Pronájem garáže na ul. Čujkovova 23,
O.-Zábřeh
Žádost o slevu z nájemného
Výpověď dohody o umístění reklamního
nosiče na objektu B. Četyny 978/19,
O.-Bělský Les
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru
v objektu na ulici Mjr. Nováka 1455/34,
O.-Hrabůvka
Výstavba a financování kanalizační
přípojky Rekreačního střediska Skalice
v rámci akce ,,Odkanalizování částí města
Frýdku-Místku”
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru
na ul.Čujkovova 17, Ostrava-Zábřeh
Pronájem bytů výběrovým řízením
Uzavření smluv o ubytování
Souhlas se stavebním záměrem, pronájem
části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.
Souběžná
Souhlas se stavebním záměrem, Smlouva
o provedení stavebního záměru na části
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice
Mjr. Nováka
Výpůjčka části pozemku v k. ú. Hrabůvka,
ul. U Lesa
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení
věcného břemene - služebnosti na části
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Holasova
(Senior House 6)
Zřízení věcného břemene - služebnosti
v k.ú. Výškovice u Ostravy
Zřízení věcného břemene - služebnosti
v k.ú. Zábřeh nad Odrou

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu
7697/RMObM-JIH/1418/3

OMJ/RMOb/0093/18

7698/RMObM-JIH/1418/3

OMJ/RMOb/0080/18

7699/RMObM-JIH/1418/3

OMJ/RMOb/0094/18

7700/RMObM-JIH/1418/3

OMJ/RMOb/0076/18

7701/RMObM-JIH/1418/3

OMJ/RMOb/0095/18

7702/RMObM-JIH/1418/3

OMJ/RMOb/0077/18

7703/RMObM-JIH/1418/3

OMJ/RMOb/0084/18

7704/RMObM-JIH/1418/3

OMJ/RMOb/0097/18

7705/RMObM-JIH/1418/3

OMJ/RMOb/0074/18

7706/RMObM-JIH/1418/3

OMJ/RMOb/0082/18

7707/RMObM-JIH/1418/3

OBH/RMOb/0080/18

7708/RMObM-JIH/1418/3

OVZ/RMOb/0060/18

7709/RMObM-JIH/1418/3

OVZ/RMOb/0064/18

Usnesení

Záměr na pronájem pozemků pod
stávajícími garážemi v k. ú. Hrabůvka a
k. ú. Zábřeh nad Odrou
Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Místní
Zřízení věcného břemene - služebnosti
v k.ú. Dubina u Ostravy
Souhlas se stavebním záměrem, výpůjčka
části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy,
ul. Charvátská
Výpovědi Smluv o nájmu nemovitostí v
k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. U Lesa a
Fr. Hajdy
Souhlas se stavebním záměrem a zřízením
věcného břemene - služebnosti v k. ú.
Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka
Záměr na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita - Při Hůře
Záměr na pronájem parkovacího stání
v parkovacím objektu v k.ú. Dubina
u Ostravy
Pronájem
části
pozemku,
souhlas
s provedením stavebního záměru v k. ú.
Hrabůvka, ul. Mitušova
Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná
Písemné podání žadatele o pronájem
obecního bytu č. 1 na ul. Svornosti 2297/39
v Ostravě-Zábřehu ze dne 06.11.2018
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ
120.18 „Provádění revizí a kontrol (revizí
hromosvodů, kontrol a oprav hasicích
přístrojů
a
hydrantů
a
revizí
elektroinstalace) v bytových domech a
nebytových objektech ve vlastnictví SMO,
městského obvodu Ostrava-Jih”
Návrh na zahájení řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele spolu s návrhem na vydání
předběžného opatření a vyjádření zadavatele
- VZ 100.18 Zimní údržba místních
komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a
chodníků na území MOb Ostrava-Jih v
letech 2018 – 2020 vč. čištění MK

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu
7710/RMObM-JIH/1418/3

7711/RMObM-JIH/1418/3

7712/RMObM-JIH/1418/3
7713/RMObM-JIH/1418/3

7714/RMObM-JIH/1418/3
7715/RMObM-JIH/1418/3

Usnesení

OVZ/RMOb/0062/18

Seznam
dodavatelů
zařazených
do zavedeného DNS (nadlimitní veřejná
zakázka na služby) – VZ 16.18 „Dynamický
nákupní systém - Inženýrsko-investorská
činnost a stavebně technický dozor
investora při realizaci stavebních a jiných
prací”
INV/RMOb/0035/18
Rekonstrukce objektu sportovního areálu
ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice Dodatek č. 5
OMJ/RMOb/0096/18 Výpůjčka pozemků v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Kapitolní
ODK/RMOb/0016/18 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo - VZ 23.18 Oprava chodníků na ul.
Tlapákově a Alberta Kučery v Ostravě Hrabůvce
ODK/RMOb/0017/18 Návrh na uzavření dohody o narovnání se
společností SILNICE.CZ s.r.o.
OPVO/RMOb/0007/18 Schválení termínu 1. a 2. schůze RMOb

Materiály, které byly staženy :
Materiál

Název

OSR/RMOb/0055/18 Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
Mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 4, příspěvkové organizace

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

Usnesení

(zn. předkl.)
OFR/RMOb/0015/18
OFR
Návrh rozpočtových opatření č. 34/2018 rozpočtu městského obvodu
Ostrava-Jih na rok 2018
Usnesení číslo: 7653/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 dle
důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se:
b)
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 2 500 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 2 500 tis. Kč
c)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400066000000 o 84 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400216000000 o 84 tis. Kč
d)
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5901 o 345 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400249000000
o 345 tis. Kč
e)
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5901 o 121 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400171000000
o 121 tis. Kč

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0058/18
OVZ
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1” VZ 133.18
Usnesení číslo: 7654/RMObM-JIH/1418/3
k usnesení č. 7580/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky
u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 133.18 „Výměna oken
v bytovém domě Hasičská 114/1” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem:
- S-O-D Holding s. r. o., se sídlem Petřvald u Karviné, Podlesní 1827, PSČ 73541,
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

IČO: 26830272, za nabídkovou cenu 2 466 666 Kč bez DPH a lhůtou realizace 50
kalendářních dnů od zahájení díla
2) ukládá
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
k VZ 133.18 „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1”
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 21.11.2018

3) ukládá
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
na stavební práce VZ 133.18 „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1”
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 21.12.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0046/18
OVZ
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka
na služby) - VZ 105.18 Zpracování projektové dokumentace „Chodník
spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“
Usnesení číslo: 7655/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 105.18 Zpracování projektové dokumentace „Chodník
spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“ a o uzavření smlouvy o dílo u této
nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Ing. Davidem Sýkorou, Ph.D.,
Podevsí 415/15, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice, IČO: 02487209, za nabídkovou cenu
139 000 Kč bez DPH, tj. 168 190 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 140 kalendářních dnů
od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 500 Kč bez
DPH/hod.
2) ukládá
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 105.18 Zpracování
projektové dokumentace „Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“

Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 16.11.2018

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

Usnesení

3) ukládá
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 105.18 Zpracování projektové dokumentace
„Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 11.01.2019

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0056/18
OVZ
Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) VZ 121.18 „Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových
domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih”
Usnesení číslo: 7656/RMObM-JIH/1418/3
k usnesení č. 7588/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle
přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější
nabídky dodavatele u veřejné zakázky na stavební práce VZ 121.18 „Provádění
instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih” a o uzavření rámcové smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem:
- TOKKRA Servis s.r.o., Václava Jiřikovského 150/5, 700 30 Ostrava - Dubina,
IČO: 29461022, za nabídkovou cenu 138 Kč bez DPH za 1 hod. práce, tj. 158,70 Kč
vč. DPH za 1 hod. práce, s dobou trvání rámcové smlouvy o dílo dle čl. VI. přiložené
rámcové smlouvy o dílo
2) ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s
vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ 121.18
„Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih”
Vyřizuje:

Ing. Blanka Jaloviecová,
T: 16.11.2018
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

3) ukládá
oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
na stavební práce VZ 121.18 „Provádění instalatérských a topenářských prací
v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih”

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

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Usnesení

T: 31.12.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0057/18
OVZ
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka
na služby) - VZ 71.18 Zpracování projektové dokumentace na
„Rekonstrukci bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka“
Usnesení číslo: 7657/RMObM-JIH/1418/3
k usnesení č. 7638/RMOb-JIH/1418/185
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 71.18 Zpracování projektové dokumentace
na „Rekonstrukci bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření
smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem wamp in,
s.r.o., Slavníkovců 449/15a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 25358928,
za nabídkovou cenu 400 000 Kč bez DPH, tj. 484 000 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace
150 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon
autorského dozoru 500 Kč bez DPH/hod.
2) ukládá
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 71.18 Zpracování projektové
dokumentace na „Rekonstrukci bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka“
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 16.11.2018

3) ukládá
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 71.18 Zpracování projektové dokumentace
na „Rekonstrukci bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka“
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 11.01.2019

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

Usnesení

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0031/18
INV
Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava Hrabůvka - smlouva o dodávce vody
Usnesení číslo: 7658/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření smlouvy o dodávce vody s dodavatelem Ostravské vodárny a kanalizace
a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 73971 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 45193673
pro nově zřizovanou kašnu na ul. Jugoslávská p.č. 623/81 k. ú. Zábřeh nad Odrou
2) ukládá
odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením smlouvy
o dodávce vody
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

(zn. předkl.)
OFR/RMOb/0014/18
Žádost o odškodnění úrazu L. D.

T: 28.11.2018

OFR

Usnesení číslo: 7659/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozeného XXXXXXX XXXXXXX

(zn. předkl.)
SOC/RMOb/0007/18
SOC
Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění
usnesení č. 0234/7
Usnesení číslo: 7660/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) bere na vědomí
přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách za období od 01.07.2018 do 30.09.2018

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

Usnesení

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0047/18
OSR
Zahájení přípravy a podání žádostí o dotaci z Programu na podporu
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019
Usnesení číslo: 7661/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
se zahájením přípravy a podáním žádostí o dotaci pro projekty “Poznávací zájezdy
pro seniory” a “Kulturní akce a volnočasové aktivity pro seniory” ke spolufinancování
z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019
2) doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat žádosti o dotaci pro
projekty “Poznávací zájezdy pro seniory” a “Kulturní akce a volnočasové aktivity pro
seniory” ke spolufinancování z Programu na podporu zdravého stárnutí
v Moravskoslezském kraji na rok 2019
3) žádá
odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury o zajištění
veškerých úkonů spojených s přípravou projektů a předložením žádostí o dotaci a
všech jejich příloh pro projekty dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami
výzvy v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji
na rok 2019, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně
o předložení žádostí o dotaci uvedených v bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.,
vedoucí oddělení školství a kultury

T: 20.11.2018

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0045/18
OSR
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a
mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové
organizace
Usnesení číslo: 7662/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o udělení výjimky ze “Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé, čl. 1,
bodu 1. pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Krsetova 36A,
příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého
rozsahu na dodávku služeb v rámci zajištění školy v přírodě pro žáky základní školy
v předpokládané výši 950 000 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Usnesení

2) ukládá
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové
organizaci jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Vyřizuje:

Mgr. Ladislava Měchová,
ředitelka příspěvkové organizace

T: 30.04.2019

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0051/18
OSR
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a
mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace
Usnesení číslo: 7663/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o udělení výjimky ze “Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé, čl. 1,
bodu 1. pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého
rozsahu na dodávku služeb v rámci zajištění školy v přírodě pro žáky základní školy
v předpokládané výši 822 360 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy
2) ukládá
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizaci jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Vyřizuje:

Mgr. Martin Pail,
ředitel školy

T: 30.04.2019

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0053/18
OSR
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace
Usnesení číslo: 7664/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o udělení výjimky ze “Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé, čl. 1,
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

bodu 1. pro Základní školu Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkovou organizaci
za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb
v rámci zajištění školy v přírodě pro žáky základní školy v předpokládané výši
500 000 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy
2) ukládá
Základní škole Ostrava-Zábřeh, Srbská 2, příspěvkové organizaci jmenovat členem
hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih
Vyřizuje:

Mgr. Robert Kecskés,
ředitel školy

T: 30.04.2019

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0052/18
OSR
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a
mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové
organizace
Usnesení číslo: 7665/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o udělení výjimky ze “Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé, čl. 1,
bodu 1. pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého
rozsahu na dodávku služeb v rámci zajištění školy v přírodě pro žáky základní školy
v předpokládané výši 1 663 200 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy
2) ukládá
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové
organizaci jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Vyřizuje:

Mgr. Jan Šebesta,
ředitel školy

T: 30.04.2019

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0054/18
OSR
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace
Usnesení číslo: 7666/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Usnesení

1) rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka,
Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 16 910 Kč dle
předloženého návrhu
2) ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
Vyřizuje:

Petra Richterová,
předseda likvidační komise

T: 31.12.2018

(zn. předkl.)
OSR
OSR/RMOb/0049/18
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci
Usnesení číslo: 7667/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 16 008 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské
školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. dle důvodové zprávy

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0050/18
OSR
Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do
fondu investic PO
Usnesení číslo: 7668/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s převodem finančních prostředků ve výši 110 tis. Kč z rezervního fondu do fondu
investic Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0046/18
Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2019

OSR

Usnesení číslo: 7669/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih

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

1) schvaluje
odpisové plány na rok 2019 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

(zn. předkl.)
OPVO/RMOb/0005/18
Návrh na zahraniční pracovní cestu - Bc. Martin Bednář

OPVO

Usnesení číslo: 7670/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
1. zahraniční pracovní cestu do Švédska (Gävle) ve dnech 01. - 05.01.2019
za účelem účasti na Floorball Champions Cup starostovi, Bc. Martinu Bednářovi
2. úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů

(zn. předkl.)
OPVO/RMOb/0006/18
Návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva

OPVO

Usnesení číslo: 7671/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) bere na vědomí
návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih,
které se bude konat dne 14.11.2018 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0007/18
INV
Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
Usnesení číslo: 7672/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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2) ukládá
zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku ke smlouvě o uzavření
budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 4,4 k V
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 30.11.2018

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0032/18
INV
Dodatek č. 1 k SOD - VZ 63.18 - Rekonstrukce chodníku na ul. Jubilejní
v Ostravě Hrabůvce
Usnesení číslo: 7673/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke SOD č. agendové S/0854/2018/INV ze dne 20.08.2018
se zhotovitelem SATES MORAVA spol. s r. o., Železničního vojska 1386, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO : 607 75 530 na akci VZ 63.18 Rekonstrukce chodníku na ul.
Jubilejní v Ostravě - Hrabůvce. Na základě předložených dokladů, kterými
se upravujeme položkový rozpočet na tuto zakázku, se snižuje konečná cena
o 34 889 Kč bez DPH na částku 1 485 370 Kč bez DPH
2) ukládá
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením
Dodatku č. 1 ke SOD č. agendové S/0854/2018/INV na akci VZ 63.18 Rekonstrukce
chodníku na ul. Jubilejní v Ostravě - Hrabůvce
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0033/18
Dodatek k SoD č.
Ostrava-Zábřeh

T: 16.11.2018

INV
9

-

Rekonstrukce

objektu

Kpt.

Vajdy

6,

Usnesení číslo: 7674/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
4) bere na vědomí
písemnou žádost zhotovitele JVAgro Morava s.r.o. o prodloužení termínu provedení
díla dle SoD S/1313/2017/INV ze dne 07.12.2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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5) rozhodla
o neuzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/1313/2017/INV ze dne
7.12.2017 se zhotovitelem JV Agro Morava s.r.o.,Meziříčská 2304, Rožnov pod
Radhoštěm, IČO: 26826411 na realizaci VZ 155.16 na stavbu „Rekonstrukce objektu
Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh” z důvodu zamítnutí žádosti zhotovitele o prodloužení
termínu provedení díla
6) ukládá
odboru investičnímu informovat zhotovitele o rozhodnutí Rady městského obvodu
Ostrava-Jih o zamítnutí prodloužení termínu.
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 16.11.2018

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0057/18
Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské
Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace

OSR
školy

Usnesení číslo: 7675/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13,
příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 74 058 Kč dle předloženého návrhu
2) ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
Vyřizuje:

Mgr. Dominika Danišová,
předseda likvidační komise

T: 31.12.2018

(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0058/18
OSR
Souhlas se stavebním záměrem - výměna oplocení na části pozemku v
k. ú. Dubina u Ostravy
Usnesení číslo: 7676/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
se stavebním záměrem - výměna oplocení na části pozemku p.č. 71/96 a p.č. 71/104
v k. ú. Dubina u Ostravy, bezúplatně v rámci stavby pod názvem “IVC OSTRAVA-JIH,
ČS PHM, CNG a E-MOBILITY” ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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(zn. předkl.)
OSR/RMOb/0056/18
OSR
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 příspěvkových
organizací škol
Usnesení číslo: 7677/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2018 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27,
příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Krestova 36A, příspěvkové organizace a Základní školy Ostrava-Dubina, Františka
Formana 45, příspěvkové organizace, dle předložené důvodové zprávy
2) schvaluje
změnu rozpočtu na rok 2018
- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace, a to
zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 1 tis. Kč, dle předložené
důvodové zprávy
- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové
organizace, a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 6 tis. Kč,
dle předložené důvodové zprávy
- Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace a to
zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 2 tis. Kč, dle předložené
důvodové zprávy

(zn. předkl.)
OFR/RMOb/0016/18
Žádost o odškodnění úrazu I. K.

OFR

Usnesení číslo: 7678/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozené XXXXXX XXXXXX

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0030/18
INV
Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava Hrabůvka - dodatek č. 3
Usnesení číslo: 7679/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0746/2018/INV ze dne
24.07.2018 na veřejnou zakázku “Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská,
Ostrava - Hrabůvka” se zhotovitelem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9.
Dodatkem č. 3 se upravuje konečná cena na tuto zakázku o částku -82 808,30 Kč bez
DPH na 9 115 151,82 Kč bez DPH úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku
z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k
dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací
2) ukládá
odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 3
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 22.11.2018

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0061/18
OVZ
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební
práce) - VZ 137.18 „Provádění stavebních prací v bytových domech v
majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih”
Usnesení číslo: 7680/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce VZ 137.18 „Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací,
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu
2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
- členové:
1. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- náhradníci členů:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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hodnotící komisi
- členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
- náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3) ukládá
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
malého rozsahu VZ 137.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem
na uzavření rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 31.12.2018

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0063/18
OBH
Dodatek č. 1 k SoD ,,Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava
sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh”
Usnesení číslo: 7681/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag.č. S/0880/2018/OBH ze dne 23.08.2018
na realizaci zakázky malého rozsahu ,,Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava
sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh” se zhotovitelem JVAgro
Morava s.r.o., IČO 26826411, se sídlem Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, kterým se mění cena díla z důvodu méněprací a realizace dodatečných
prací souvisejících s dokončením díla v rozsahu dle Změnového listu č. 1 na cenu
nejvýše přípustnou 4 504 906,12 Kč bez DPH dle důvodové zprávy
2) ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Blanka Jaloviecová,
T: 23.11.2018
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

(zn. předkl.)
OBH
OBH/RMOb/0068/18
Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti WIDE SPECTRUM s.r.o.
v bytovém domě na ul. Edisonova 380/21, Ostrava-Hrabůvka
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Usnesení číslo: 7682/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
udělit souhlas s umístěním sídla nově vznikající právnické osoby WIDE SPECTRUM
s.r.o., jejímiž jednateli jsou XXXX XXXXX XXX XXXXX a XXXXX XXXXX, nar.
XXXXXXX, v bytové jednotce č. 3 v bytovém domě na ul. Edisonova 380/21,
Ostrava-Hrabůvka, jejímž výlučným nájemcem je XXXXXX XXXXX nar. XXXXXXX, a
to po dobu trvání nájemního vztahu XXXXX XXXXX k dané bytové jednotce a
za podmínky, že předmět podnikání nebude provozován v místě sídla společnosti

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0070/18
Pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh

OBH

Usnesení číslo: 7683/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o pronájmu garáže č. 9 o výměře 15,3 m² v garážovém objektu ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, který
se nachází na pozemku parc. č. st. 2079, list vlastnictví č. 21, v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, jehož vlastníkem je společnost ArcelorMittal Ostrava a.s., a který tvoří součást
bytového domu na ul. Čujkovova 1715/23 v Ostravě-Zábřehu a uzavření nájemní
smlouvy s XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXX, bytem
XXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXXX XXXX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výší
měsíčního nájemného 1 200 Kč vč. DPH za účelem garážování motorového vozidla,
v rozsahu dle schválené vzorové nájemní smlouvy NS 02, a to za podmínky uzavření
nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy k uzavření nájemní smlouvy
budoucímu nájemci, dle důvodové zprávy

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0074/18
Žádost o slevu z nájemného

OBH

Usnesení číslo: 7684/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) bere na vědomí
žádost XXXX XXXXXX, nájemkyně bytu č. XX v bytovém domě č. p. XXXX na ul.
Tarnavova X, který je součástí pozemku parc. č. st. XXXX v k. ú. Zábřeh nad
Odrou o snížení nájemného po dobu oprav volného bytu č. XX v tomto domě

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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2) rozhodla
neposkytnout slevu ze základního nájemného XXXX XXXXX, nájemkyní bytu č. XX
v bytovém domě č. p. XXXX na ul. Tarnavova X, který je součástí pozemku parc.č.st.
XXXX v k. ú. Zábřeh nad Odrou o snížení nájemného po dobu oprav volného bytu
č. XX v tomto domě, dle důvodové zprávy

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0076/18
OBH
Výpověď dohody o umístění reklamního nosiče na objektu B. Četyny
978/19, O.-Bělský Les
Usnesení číslo: 7685/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
vypovědět společnosti J G Centrum, s.r.o. IČO 25353292, se sídlem Bohumíra
Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, dohodu o umístění reklamního nosiče
č. 2/b/042/202/98 ze dne 20.11.1998, ve znění dodatků, na umístění reklamního
nosiče o výměře 126 m2 na objektu č. p. 978, který je součástí pozemku p.č. 131 v k.
ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Bohumíra Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, a to
s výpovědní dobou tři měsíce z důvodu porušení povinnosti nájemce zvlášť závažným
způsobem a učinit kroky k vrácení pronajaté plochy, dle důvodové zprávy
2) ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení
Vyřizuje:

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

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0043/18
OBH
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v objektu na ulici Mjr. Nováka
1455/34, O.-Hrabůvka
Usnesení číslo: 7686/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem prostor o výměře 72,7 m2 v objektu č. p. 1455, který je
součástí pozemku p.č.st. 1303 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Mjr. Nováka 1455/34,
Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší
nájemného 600 Kč/m2/rok, bez určení účelu užívání za podmínky, že v prostoru
nebudou provozovány hazardní hry a jejich druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 a násl.,
§ 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění
pozdějších předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 zákona č.
186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a ani kasino
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nebudou
provozovat činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními
hodnotami a činnosti s erotickým podtextem, dle důvodové zprávy

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0071/18
OBH
Výstavba a financování kanalizační přípojky Rekreačního střediska
Skalice v rámci akce ,,Odkanalizování částí města Frýdku-Místku”
Usnesení číslo: 7687/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
neuzavřít „Smlouvu o výstavbě a financování kanalizační přípojky” s investorem
stavby statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01
Frýdek-Místek, IČO: 00296643 pro objekt rekreačního střediska Skalice dle důvodové
zprávy

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0067/18
Zveřejnění záměru
Ostrava-Zábřeh

na

pronájem

prostoru

na

ul.Čujkovova

OBH
17,

Usnesení číslo: 7688/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem prostoru o velikosti 93,72 m² v bytovém domě
č.p. 1713, který je součástí pozemku p.č. st. 2073 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní
místo Čujkovova 1713/17, 700 30 Ostrava-Zábřeh ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 1 300 Kč/m²/rok, bez určení účelu
užívání za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány hazardní hry a jejich
druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016
Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebude provozována herna
ve smyslu ust. § 67 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších
předpisů a ani kasino ve smyslu ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou
v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým
podtextem, dle důvodové zprávy

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu
(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0072/18
Pronájem bytů výběrovým řízením

Usnesení

OBH

Usnesení číslo: 7689/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode
dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
1) Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina, 0+2, standard, č. b. 8 – XXXXX XXXXX,
nar. XXXXXXX, Gen. Píky XXXXX, Ostrava-Moravská Ostrava
2) Edisonova 354/31, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 3 – XXXXX XXXXX,
nar. XXXXXXX, Rodimcevova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh
3) Jubilejní 494/65, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 5 - XX XXXXXX XXXX,
nar. XXXXXX, Provaznická XXXXX, Ostrava-Hrabůvka
4) Svornosti 2297/39, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 1 – XXXX XXXX,
nar. XXXXXXX, Petruškova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh a XXXXX XXXXX,
nar. XXXXXX, Petruškova XXXXX, Ostrava-Zábřeh
5) Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 37 – XXXX XXXX,
nar. XXXXXXXX, Horní XXXX, Ostrava-Hrabůvka
6) Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 60 – XXXXXXX XXXXX,
nar. XXXXXXXX, Plk. R. Prchaly XXXXX, Ostrava-Poruba
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením
za smluvní nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0064/18
Uzavření smluv o ubytování

OBH

Usnesení číslo: 7690/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření smluv o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka
na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o ubytování, dle důvodové zprávy
1) místnost č. 10 – XXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX, Horní XXXXX,
Ostrava-Hrabůvka
2) místnost č. 12 – XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXX, Fr. Formana XXXXX,
Ostrava-Dubina
3) místnost č. 17 – XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX, Horní XXXXX,
Ostrava-Hrabůvka
4) místnost č. 18 – XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXX, Šeříková XXXXX,
Ostrava-Výškovice
5) místnost č. 20 – XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXX, Dr. Martínka XXXXX,
Ostrava-Hrabůvka

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

Usnesení

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0088/18
OMJ
Souhlas se stavebním záměrem, pronájem části pozemku v k.ú.
Hrabůvka, ul. Souběžná
Usnesení číslo: 7691/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s provedením stavebního záměru spočívajícím v umístění stavby vjezdu na části
pozemku p.p.č. 251/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5,5 m2 v k. ú.
Hrabůvka, ul. Souběžná, v rámci stavby pod názvem „Odstavná plocha a obnova
oplocení, Úlehlova 108/1“, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto
materiálu, souhlas pro stavebníka, společnost NOVING s.r.o., IČO 465 77 289,
se sídlem Úlehlova 108/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, je platný do 30.11.2020
2) rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 251/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
5,5 m2 v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná, společnosti NOVING s.r.o., IČO 465 77 289,
se sídlem Úlehlova 108/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, za účelem umístění a užívání
vjezdu k odstavné ploše u objektu, s výší nájemného 100 Kč/m2/rok, tj. za celkové
roční nájemné 550 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0085/18
OMJ
Souhlas se stavebním záměrem, Smlouva o provedení stavebního
záměru na části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Mjr. Nováka
Usnesení číslo: 7692/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s provedením stavebního záměru spočívajícím v umístění stavby pergoly
o půdorysných rozměrech 4,4 m x 3,2 m, na části pozemku p.p.č. 433/33 ostatní
plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka, v rozsahu dle snímku, který
je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka, spolek ČMELÁČEK z.s.,
IČO 016 68 633, se sídlem Mjr. Nováka 1455/34, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, je platný
do 30.11.2020
2) rozhodla
uzavřít se spolkem ČMELÁČEK z.s., IČO 016 68 633, se sídlem Mjr. Nováka 1455/34,
Hrabůvka, 700 30 Ostrava, Smlouvu o provedení stavebního záměru, ve znění přílohy
č. 3 tohoto materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu
(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0089/18
Výpůjčka části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. U Lesa

Usnesení

OMJ

Usnesení číslo: 7693/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
vypůjčit část pozemku p.p.č. 354/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m²
v k. ú. Hrabůvka, ulice U Lesa, XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX, a XXXXX
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, oba bytem X XXXX XXXX XXX XX Ostrava-XXXXXX,
za účelem užívání vjezdu k rodinnému domu, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0086/18
OMJ
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene služebnosti na části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Holasova (Senior
House 6)
Usnesení číslo: 7694/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s provedením stavebního záměru - umístění stavby přeložky NTL plynovodní přípojky
v předpokládané délce cca 12,5 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 304/3 ostatní
plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, v rámci stavby pod názvem „Senior House Ostrava“,
v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas
pro stavebníka, společnost Senior House Ostrava s.r.o., IČO 054 97 060, se sídlem
28. října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, je platný do 30.11.2020
2) rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku
p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění přeložky NTL
plynovodní přípojky v předpokládané délce cca 12,5 bm pod povrchem části pozemku,
v rámci stavby pod názvem „Senior House Ostrava“, ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o., IČO 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
za úhradu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm NTL plynovodní
přípojky
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného
břemene je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování NTL
plynovodní přípojky, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

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

Usnesení

3) rozhodla
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.11.2020 uzavřít se společností
GasNet, s.r.o., IČO 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem, a investorem stavby, společností Senior House Ostrava s.r.o., IČO 054 97
060, se sídlem 28. října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouvu
o provedení stavebního záměru, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0090/18
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Výškovice u Ostravy

OMJ

Usnesení číslo: 7695/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k částem pozemků p.č. 793/240 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.č. 793/241 ostatní plocha, zeleň a p.č. 793/279 ostatní plocha,
jiná plocha, vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, spočívající v povinnosti strpět umístění,
udržování a provozování podzemního kabelového vedení NN přípojky v rozsahu dle
geometrického plánu č. 1158-93/2018, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 28 305 Kč
+ zákonná sazba DPH
b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická
874/8, 40502 Děčín, Děčín IV - Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0092/18
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou

OMJ

Usnesení číslo: 7696/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k částem pozemků p.p.č. 235/1 ostatní plocha,
jiná plocha a p.p.č. 1005/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování veřejné
sítě elektronických komunikací v rozsahu dle geometrického plánu č. 3479-153/2018,
na dobu neurčitou za úplatu ve výši 51 000 Kč + zákonná sazba DPH
b) uzavřít se společností PODA a.s., IČO 25816179, se sídlem 28. října 1168/102,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu

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

Usnesení

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0093/18
OMJ
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrabůvka
a k. ú. Zábřeh nad Odrou
Usnesení číslo: 7697/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou:
1. pozemek p.č.st. 925, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Hrabůvka,
lokalita ul. Edisonova
2. část pozemku p.č.st. 2969/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,24 m2
(celková výměra 238 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti
1690/39264 příslušejícího k jednotce 8/302 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova
3. ½ pozemku p.č.st. 2982/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 (celková
výměra 20 m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
4. pozemek p.č.st. 3697, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita U Výtopny
5. pozemek p.č.st. 6643, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita ul. Starobělská

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0080/18
Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Místní

OMJ

Usnesení číslo: 7698/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s provedením stavebního záměru „Přestavba rodinného domu na zubní ordinaci“
spočívajícím v umístění vjezdu na části pozemku p.p.č. 555/153 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 4,5 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Místní, v rozsahu
dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka
XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX X XXXX XXX XXXXX je platný
do 30.11.2020
2) rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 555/153 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
4,5 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Místní, XXXX XXXXXX XXXXX, bytem XXXXXX
XXXXX XXX, XXXXX XXXX, za účelem umístění a užívání vjezdu s ročním nájemným
ve výši 100 Kč/m2, tj. 450 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu
(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0094/18
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Dubina u Ostravy

Usnesení

OMJ

Usnesení číslo: 7699/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k části pozemku p.č. 71/3 ostatní plocha, jiná
plocha v k. ú. Dubina u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a
provozování kanalizační přípojky v rozsahu dle geometrického plánu č. 446-48/2018,
na dobu neurčitou za úplatu ve výši 2 500 Kč + zákonná sazba DPH
b) uzavřít s manžely XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX a
XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX, oba bytem XXXXXXX XXXX XXXX
XXXX 724 00 Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění
přílohy č. 1 tohoto materiálu

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0076/18
OMJ
Souhlas se stavebním záměrem, výpůjčka části pozemku v k. ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská
Usnesení číslo: 7700/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s provedením stavebního záměru „Připojení nemovitosti k místní komunikaci,
p.č. 451/3 - k. ú. Výškovice u Ostravy“ spočívajícím v provedení stavby umístění
vjezdu k rodinnému domu o výměře 22 m2, na části pozemku parc.č. 739/3 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle snímku, který
je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka XXXX XXXXXXX, bytem
XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX je platný do 31.12.2020
2) rozhodla
vypůjčit část pozemku parc.č. 739/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22
m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání vjezdu k rodinného domu, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, XXXXX XXXXXXXXXX bytem XXXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX a uzavřít smlouvu o výpůjčce, ve znění přílohy č. 3
tohoto materiálu

(zn. předkl.)
OMJ
OMJ/RMOb/0095/18
Výpovědi Smluv o nájmu nemovitostí v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. U
Lesa a Fr. Hajdy
Usnesení číslo: 7701/RMObM-JIH/1418/3
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
a) vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/60/06/Bie, uzavřenou dne
27.04.2006 ve znění dodatků se XXXXXX XXXXXX bytem X XXXX XXXX,
XXXXXXXXXXXX na pronájem části pozemku p.p.č. 801/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 6 m², v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, užívaného za účelem zřízení
přístupu a vjezdu
b) vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/1374/02/Bie, uzavřenou dne
21.01.2003 s Bytovým družstvem Fr. Hajdy 3 a 5, se sídlem Františka Hajdy 1400/5,
Ostrava-Hrabůvka, IČO 25377779, na pronájem části pozemku p.p.č. 456/6 ostatní
plocha, zeleň o výměře 7 m², v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, užívaného za účelem umístění
kontejnerového stání

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0077/18
OMJ
Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka
Usnesení číslo: 7702/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s provedením stavebního záměru přípojky veřejné sítě elektronických komunikací
v rámci
stavby
pod názvem
“RVDSL1808_M_T_OSDU94-OSDU1HR_MET”
v předpokládané délce 28 bm v části pozemku p.p.č. 434/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto
materiálu, souhlas pro stavebníka – společnost Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, je platný
do 30.11.2020
2) rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku
p.p.č. 434/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hrabůvka, za účelem uložení
přípojky veřejné sítě elektronických komunikací v celkové délce 28 bm v rámci stavby
pod názvem “RVDSL1808_M_T_OSDU94-OSDU1HR_MET” ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za úplatu ve výši stanovené znaleckým posudkem
na ocenění náhrady obvyklé v daném místě a čase za zřízení věcného břemene –
služebnosti navýšenou o DPH v zákonné výši
Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného
břemene je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování přípojky
veřejné sítě elektronických komunikací v části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu
daném geometrickým plánem
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu
3) rozhodla
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.11.2020,
stavby, společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, Smlouvu
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění
materiálu

Usnesení

uzavřít s vlastníkem
IČO: 04084063, se
o uzavření budoucí
přílohy č. 3 tohoto

(zn. předkl.)
OMJ
OMJ/RMOb/0084/18
Záměr na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita - Při
Hůře
Usnesení číslo: 7703/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o záměru na pronájem pozemku:
a) p.č.st. 6306 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita – Při Hůře, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou
b) p.č.st. 6299 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita – Při Hůře, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0097/18
OMJ
Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú.
Dubina u Ostravy
Usnesení číslo: 7704/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o záměru pronajmout parkovací stání č. 53 v nadzemním podlaží parkovacího objektu
PO 32, stavby bez čp/če, obč.vyb., která je součástí pozemku parc. č. 121/8 v k. ú.
Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

(zn. předkl.)
OMJ
OMJ/RMOb/0074/18
Pronájem části pozemku, souhlas s provedením stavebního záměru v k.
ú. Hrabůvka, ul. Mitušova
Usnesení číslo: 7705/RMObM-JIH/1418/3
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) souhlasí
s provedením stavebního záměru „Stavba osobního výtahu k bytovému domu
č.p. 1060“, o výměře 2 m x 2 m na stávající zeleni, umísťovanou na části dotčeného
pozemku p.p.č. 354/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m2 (2 m x 2 m) v k. ú.
Hrabůvka, obec Ostrava, jak je graficky znázorněno v příloze č. 2 předloženého
materiálu – situační snímek, souhlas pro stavebníka - Bytové družstvo Mitušova 43,
IČO: 25911481 je platný do 30.11.2020
2) rozhodla
o pronájmu části pozemku p.p.č. 354/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m2 (2 m x
2 m) v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, za účelem výstavby osobního výtahu
k bytovému domu č. p. 1060, který je součástí pozemku p.č.st. 1384 v k. ú. Hrabůvka,
obec Ostrava, Bytovému družstvu Mitušova 43, IČO: 25911481, se sídlem Mitušova
1060/43, Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a
ročním nájemným ve výši 100 Kč/m2, tj. 400 Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu,
Smlouvu o provedení stavebního záměru ve znění přílohy č. 3 předloženého
materiálu

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0082/18
OMJ
Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova Rudná
Usnesení číslo: 7706/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m²
a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 110 m², výměra celkem 146 m², v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova-Rudná, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání částí pozemků
jako zahrádky č. 35 XXXXX XXXXXXX bytem XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX,
s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 606 Kč ročně, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy
č. 2 tohoto materiálu

(zn. předkl.)
OBH/RMOb/0080/18
OBH
Písemné podání žadatele o pronájem obecního bytu č. 1 na ul.
Svornosti 2297/39 v Ostravě-Zábřehu ze dne 06.11.2018
Usnesení číslo: 7707/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu
1) bere na vědomí
písemné podání XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXX,
Ostrava-Zábřeh ze dne 06.11.2018 připojené v Příloze č. 1

Usnesení

Petruškova

XXXXXXX,

2) rozhodla
o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 nacházejícího se v 1. nadzemním podlaží
stavby č.p. 2297, parc.č.st. 3212, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území
Zábřeh nad Odrou, adresní místo Svornosti 2297/39, obec Ostrava s XXXXXX
XXXXXX, nar. XXXXXXXX, Petruškova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové
zprávy

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0060/18
OVZ
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka
na služby) - VZ 120.18 „Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů,
kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů a revizí elektroinstalace) v
bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO,
městského obvodu Ostrava-Jih”
Usnesení číslo: 7708/RMObM-JIH/1418/3
k usnesení č. 7567/RMOb-JIH/1418/184
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 120.18 „Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů,
kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů a revizí elektroinstalace) v bytových
domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih”
a o uzavření rámcové smlouvy u jednotlivé dílčí části této podlimitní veřejné zakázky
s vybraným dodavatelem:
- Zdeňkem Kellerem, Radvanická 1274/213, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČO:
18491715, za nabídkovou cenu 74 200 Kč bez DPH u dílčí části 1a Provádění revizí
hromosvodů v bytových domech, za nabídkovou cenu 15 680 Kč bez DPH u dílčí části
1b Provádění revizí hromosvodů v nebytových objektech a za nabídkovou cenu 164
430 Kč bez DPH u dílčí části 3 Provádění revizí elektroinstalace ve společných
prostorách bytových domů, a za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 a s dobou
trvání rámcových smluv dle čl. V. přiložených návrhů rámcových smluv, a
- REDCOCK a.s., Roháčova 1139/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:
26840855, za nabídkovou cenu 290 750 Kč bez DPH u dílčí části 2a Provádění
pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v bytových domech a
za nabídkovou cenu 66 630 Kč bez DPH u dílčí části 2b Provádění pravidelných
kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v nebytových objektech, a za jednotkové
ceny uvedené v příloze č. 1 a s dobou trvání rámcových smluv dle čl. V. přiložených
návrhů rámcových smluv

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

Usnesení

2) ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrhy rámcové smlouvy s
vybranými dodavateli na realizaci jednotlivé dílčí části této podlimitní veřejné zakázky
na služby VZ 123.18 „Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav
hasicích přístrojů a hydrantů a revizí elektroinstalace) v bytových domech a
nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih”
Vyřizuje:

Ing. Blanka Jaloviecová,
T: 23.11.2018
vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

3) ukládá
oddělení veřejných zakázek předat návrhy rámcových smluv k podpisu starostovi
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u jednotlivé dílčí části této
podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 123.18 „Provádění revizí a kontrol (revizí
hromosvodů, kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů a revizí elektroinstalace)
v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava-Jih”
Vyřizuje:

Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek

T: 11.01.2019

(zn. předkl.)
OVZ/RMOb/0064/18
OVZ
Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele spolu s
návrhem na vydání předběžného opatření a vyjádření zadavatele - VZ
100.18 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a
chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK
Usnesení číslo: 7709/RMObM-JIH/1418/3
k usnesení č. 7647/RMOb-JIH/1418/185
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) bere na vědomí
„Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele spolu s návrhem
na vydání předběžného opatření“ ze dne 29.10.2018 k nadlimitní veřejné zakázce
na služby VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a
chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK” podaný
navrhovatelem VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30
Ostrava, IČO: 03921921, zastoupeným Mgr. Martinem Horákem, advokátem
advokátní kanceláře STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, Jandova 8, 190 00 Praha 9,
IČO: 48191892 na základě plné moci ze dne 12.10.2018 a vyjádření zadavatele
k obdrženému návrhu

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

Strana 35/38

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

2) bere na vědomí
Oznámení o zahájení správního řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pod
sp. zn. správního řízení S0445/2018/VZ k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ
100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků
na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK” ze dne 01.11.2018
3) bere na vědomí
„Námitky proti postupu zadavatele a nepřípustné změně zadávací dokumentace“
ze dne 02.11.2018 k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 100.18 „Zimní údržba
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih
v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK” podané stěžovatelem VYKRUT zahradní služby
a.s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 03921921, zastoupeným
Mgr. Martinem Horákem, advokátem advokátní kanceláře STRÁNSKÝ & PARTNEŘI,
Jandova 8, 190 00 Praha 9, IČO: 48191892 na základě plné moci ze dne 12.10.2018

(zn. předkl.)
OVZ
OVZ/RMOb/0062/18
Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní veřejná
zakázka na služby) – VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora
při realizaci stavebních a jiných prací”
Usnesení číslo: 7710/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) bere na vědomí
na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí o účast po zavedení DNS a dle
přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č.134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek a s čl. VIII. odst. 2. v Části I Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o zařazení
níže uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému
na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci
stavebních a jiných prací” a to:
- Ing. Ivana Máchová, Polní 324, 747 92, Háj ve Slezsku - Chabičov (žádost o účast
č. 14)

(zn. předkl.)
INV/RMOb/0035/18
INV
Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charvátská 10, Ostrava Výškovice - Dodatek č. 5
Usnesení číslo: 7711/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih

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

Usnesení

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S/0503/2018/INV na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - Výškovice“
se zhotovitelem OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, kterým se zvyšuje konečná cena
na tuto zakázku o částku 1 239 238,43 Kč bez DPH na částku 38 572 629,85 Kč bez
DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu
neprováděných některých prací a z důvodu realizace nových prací nutných
k dokončení této zakázky
2) ukládá
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č.
5 ke Smlouvě o dílo č. S/0503/2018/INV na veřejnou zakázku “Rekonstrukce objektu
a sportovního areálu ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice”
Vyřizuje:

Ing. Stanislav Šplíchal,
vedoucí odboru investičního

T: 23.11.2018

(zn. předkl.)
OMJ/RMOb/0096/18
Výpůjčka pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kapitolní

OMJ

Usnesení číslo: 7712/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
vypůjčit pozemky p.č.st. 1545 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146 m2 včetně
jeho součásti – budovy č. p. 1475, občanská vybavenost, p.p.č. 458/28 – zahrada,
ZPF, o výměře 358 m2 a p.p.č. 456/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
10 m2, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, Charitě Ostrava, IČO: 44940998,
se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, za účelem využití pro
poskytování sociálních služeb na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a
uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu

(zn. předkl.)
ODK/RMOb/0016/18
ODK
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - VZ 23.18 Oprava
chodníků na ul. Tlapákově a Alberta Kučery v Ostravě - Hrabůvce
Usnesení číslo: 7713/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0662/2018/ODK na realizaci
VZ 23.18 Oprava chodníků na ul. Tlapákově a Alberta Kučery v Ostravě - Hrabůvce,
se společností STAVIA - silniční stavby, a.s., se sídlem Střádalů 631/47, 718 00
Ostrava - Kunčičky, IČO 25864092, z důvodu vzniku méněprací a víceprací.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě
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Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
rada městského obvodu

Usnesení

V důsledku těchto změn se cena 7 348 057,09 Kč bez DPH sjednaná ve smlouvě
o dílo zvyšuje o částku 552 785,56 Kč bez DPH na celkovou částku 7 900 842,65 Kč
bez DPH

(zn. předkl.)
ODK/RMOb/0017/18
ODK
Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností SILNICE.CZ s.r.o.
Usnesení číslo: 7714/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) revokuje
své usnesení č. 7641/RMOb-JIH/1418/185 ze dne 25.10.2018 ve věci uzavření
dohody o narovnání se společností SILNICE.CZ s.r.o., IČ 26792711, dle
předloženého materiálu
2) rozhodla
uzavřít Dohodu o narovnání - v souvislosti se smlouvami o dílo č. S/1132/2017/ODK a
S/1186/2017/ODK se společností SILNICE.CZ s.r.o, IČO 26792711, se sídlem
Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, dle předloženého materiálu a jeho
příloh

(zn. předkl.)
OPVO/RMOb/0007/18
Schválení termínu 1. a 2. schůze RMOb

OPVO

Usnesení číslo: 7715/RMObM-JIH/1418/3
Rada městského obvodu Ostrava-Jih
1) schvaluje
termíny
1. schůze rady 22.11.2018
2. schůze rady 29.11.2018

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