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Přehled usnesení 49. schůze Rady městského obvodu, ze dne 15. 12. 2015 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1875/49 1. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1876/49 2. Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

1877/49 3. Plán účetních odpisů TSOJ na rok 2016 (Věra Válková, místostarostka)

1878/49 4. Plán nákladů a výnosů Technických služeb Ostrava - Jih, příspěvkové organizace na rok 2016 (Věra
Válková, místostarostka)

1879/49 5. Dohoda o podmínkách zahájení stavební činnosti (Věra Válková, místostarostka)

1880/49 6. Neposkytnutí finanční podpory (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1881/49 7. Odpis pohledávek (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1882/49 9. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1883/49 10. Souhlas s přijetím daru pro Mateřskou školu Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkovou organizaci
zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1884/49 11. Změna odpisového plánu na rok 2015 a 2016 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1885/49 12. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku (Bc. František Dehner, místostarosta)

1886/49 13. Neprodloužení smlouvy k nájmu bytu (skončení nájmu) (Markéta Langrová, člen rady)

1887/49 14. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

1888/49 15. Pronájem bytu zvláštního určení, uzavření dodatku k dohodě o přist. k dluhu, uzavření smlouvy o ubytování,
pronájem bytu vyčleněného pro potřeby soc. bydlení (Markéta Langrová, člen rady)

1889/49 16. Rozúčtování nákladů na spotřebované energie pro ubytovací místnosti v ubytovacím zařízení na ul. Hasičská
366/3 v Ostravě-Hrabůvce (Markéta Langrová, člen rady)

1890/49 17. Skončení společného nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek
přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1891/49 18. Ukončení nájmu bytu, zajištění přístřeší, zaslání výzvy před podáním výpovědi (Markéta Langrová, člen
rady)

1892/49 19. Ukončení nájmu prostor výpovědí a zveřejnění záměru na pronájem prostor v bytovém domě na ul.
Rodimcevova 20, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

1893/49 20. Ukončení nájmu prostoru v bytovém domě na ul. Jugoslávská 20, O.-Zábřeh dohodou (Markéta Langrová,
člen rady)

1894/49 21. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana
30, O.-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

1895/49 22. Uzavření dohody o výkonu domovnické činnosti v DaBF (Markéta Langrová, člen rady)

1896/49 23. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v bytovém domě na ul. B. Četyny 2, O.-Bělský Les (Markéta
Langrová, člen rady)

1897/49 24. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1898/49 25. Žádost o zajištění náhradního bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1899/49 26. Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1900/49 27. Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1901/49 28. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1902/49 29. Pronájem pozemku st. p.č. 6044 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m²,  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1903/49 30. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny - 2 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1904/49 31. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou,ul. U Výtopny - 1 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1905/49 32. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti v k.ú. Dubina u Ostravy, k.ú. Hrabůvka, k.ú. Zábřeh nad
Odrou a k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1906/49 33. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p.č. 225/7 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1907/49 34. Souhlas s umístěním stavby, výpůjčka části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)
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1908/49 35. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na část pozemku
        v k. ú. Hrabůvka, ul. Ignáta Herrmanna (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1909/49 36. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Výškovická x Pavlovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1910/49 37. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti, právo provést
stavbu k části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1911/49 38. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1912/49 39. Stanovisko k prodeji a žádost o svěření nemovitých věcí v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1913/49 40. Stanovisko k výkupu pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1914/49 41. Ukončení nájmu dohodou, pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1915/49 42. Ukončení smlouvy o pachtu a záměr na pronájem pozemku p.p.č. 458/39 - zahrada o výměře 139 m² v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Krokova" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1916/49 43. Vypůjčka pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská - sportovní areál (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1917/49 44. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. A. Poledníka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1918/49 45. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1919/49 46. Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1920/49 47. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1921/49 48. Záměr změny nájemních smluv pronájmu pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1922/49 49. Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1923/49 50P. Doplnění členů likvidační komise (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

1924/49 51P. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih zřízené Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Věra Válková, místostarostka)

1925/49 52P. Odvolání Mgr. Marie Sikorové z vedoucího pracovního místa  ředitelky Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1926/49 53P. Proplacení faktury splatné v roce 2016 v rámci rozpočtu roku 2015 (Bc. František Dehner, místostarosta)

1927/49 54P. "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, dům Edisonova 15" - dodatek č. 1 (Bc. František
Dehner, místostarosta)

1928/49 55P. 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. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1929/49 56P. Předběžné oznámení  ( dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)  -„Zimní údržba místních
komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MObv O.-Jih v letech 2016 - 2018 vč. čištění MK
– lokality č. 1,2,4,5“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1930/49 58P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zajištění nepřetržité havarijní služby a
odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského
obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1931/49 59P. Výzva - Zpracování projektové dokumentace na „Vybudování spojovacího koridoru, zateplení stavby a
rekonstrukce elektroinstalace a VZT objektu Adamusova na pozemku parc. č. 1821, k.ú. Hrabůvka" (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1932/49 60P. Výzva (ZPŘ dle  zák. č. 137/2006 Sb., o veř.  zakázkách, ve znění pozd. předp.) - Zpracování projektové
dokumentace „Zateplení obvodového pláště domu vč. půdy a stropů sklepních prostor, oprava střechy
bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

1933/49 61P. Výzva (ZPŘ dle  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Zpracování
projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“ (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1934/49 62P. Zpráva komise - “Oprava průmyslové podlahy hromadných garáží PO 51 L. Hosáka, Ostrava-Bělský Les”
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1935/49 63P. Zrušení VZ 94.15 Instalace měření spotřeby tepla denostupňovou metodou (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1936/49 64. Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)
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1937/49 65. "Zásady a podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih" (Markéta
Langrová, člen rady)

1938/49 66. Úprava vzorového znění smluv k nájmům bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih, domovní řád
(Markéta Langrová, člen rady)

1939/49 67. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

1940/49 68. Změna odpisového plánu na rok 2015 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A,  příspěvkové
organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Věra Válková,
místostarostka)

1941/49 69. V. H. - rozhodnutí o podání žaloby (Bc. Martin Bednář, starosta)

1942/49 70. Uzavření soudního smíru (Bc. Martin Bednář, starosta)

1943/49 71. Návrh dodatků ke smlouvám o nájmu nemovitosti, smlouvám o právu provést stavbu, pozemek v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1944/49 72. Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě (Markéta Langrová, člen rady)

1945/49 73P. Úprava znění Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-JIh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1946/49 74P. Výzva (ZPŘ dle  zák. č. 137/2006 Sb., o veř.  zakázkách, ve znění pozd. předp.) - Audit hospodaření (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1947/49 75P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodávka kancelářského materiálu v roce
2016 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1948/49 76P. Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Nákup myček pro příspěvkové
organizace zřízené obvodem Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1949/49 77. Pravidla pro vydávání Jižních listů (Věra Válková, místostarostka)

1950/49 78. Složení Redakční rady (Věra Válková, místostarostka)

1951/49 79. Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  "Oprava pravé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu" (Věra Válková,
místostarostka)

1952/49 80. Smlouva o pronájmu kontejneru č. 9/031/265/15 (Věra Válková, místostarostka)

1953/49 81. Smlouva o výpůjčce  č. 9/031/264/15 (Věra Válková, místostarostka)

1954/49 OR Jmenování člena komise ekonomické, investiční a ekonomického rozvoje. (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 57P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III.
čtvrtletí r. 2015 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

staženo 8. Poskytnutí finanční podpory (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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1875/49  
1

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

Rada městského obvodu

schvaluje

1) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171,pol. 6122, ORG 1083 o 30 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171,pol. 6121, ORG 1083 o 30 tis. Kč

2 a)  změnu závazných ukazatelů dle bodu 2 důvodové zprávy
2 b)  rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 381 o 91 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG 411 o 91 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 379 o 91 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG 409 o 91 tis. Kč

3 a)  změnu závazných ukazatelů dle bodu 3 důvodové zprávy
3 b)  rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2322 o 4 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 23 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3141, pol. 2322 o 27 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 4 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu 3 důvodové zprávy o 23 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG dle bodu 3 důvodové zprávy o 27 tis. Kč

4)rozpočtové opatření, kterým se
- snižují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116  o 647 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 4, § 4349, pol. 5011  o 482 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 4, § 4349, pol. 5031  o 121 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 4, § 4349, pol. 5032  o 44 tis. Kč

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

5)
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213 o 566 tis. Kč
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4216 o 9 618 tis. Kč
- snižuje financování na pol. 8115 o 10 184 (výsledek hospodaření rok 2014)

6)
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213 o 73 tis. Kč
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4216 o 1 245 tis. Kč
- snižuje financování na pol. 8115 o 1 318 (výsledek hospodaření rok 2014)

7)
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213 o 154 tis. Kč
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4216 o 2 623 tis. Kč
- snižuje financování na pol. 8115 o 2 777 (výsledek hospodaření rok 2014)

8)
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213 o 599 tis. Kč
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4216 o 6 825tis. Kč
- snižují převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, § 6330, pol. 4137 o 7 441 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1100 o 17 tis. Kč

9)
- snižují převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, § 6330, pol. 5347 o 7 009 tis. Kč
- snižují převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, § 6330, pol. 4137 o 7 009 tis. Kč

10)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1091 o 2 190 tis. Kč
- zvyšují převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, § 6330, pol. 5347 o 7 009 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

about:blank
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1876/49  
2

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 63
K. R., bytem trv. Horní 3, Ostrava-Hrabůvka,

1877/49  
3

Plán účetních odpisů TSOJ na rok 2016

Rada městského obvodu

schvaluje

plán účetních odpisů příspěvkové organizace Technické služby Ostrava - Jih na rok 2016 dle předložené
důvodové zprávy.

1878/49  
4

Plán nákladů a výnosů Technických služeb Ostrava - Jih, příspěvkové organizace na rok 2016

Rada městského obvodu

schvaluje

plán nákladů a výnosů Technických služeb Ostrava - Jih, příspěvkové organizace na rok 2016 dle
předložené důvodové zprávy.

1879/49  
5

Dohoda o podmínkách zahájení stavební činnosti

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 5, týkající se Dohody o podmínkách zahájení stavební činnosti na akci "Oprava
povrchu ulice Písečná, Ostrava - Zábřeh"

1880/49  
6

Neposkytnutí finanční podpory

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s poskytnutím finanční podpory spolku Centrum volného času Směr o.s. se sídlem Vaňkova 1012/50, 700
30 Ostrava, IČ 265 79 766 v celkové hodnotě 20.000,- Kč

1881/49  
7

Odpis pohledávek

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace po dlužníkovi S. P. ve výši 1.010,- Kč a a po dlužníkovi M. H. ve výši 606,-Kč dle
důvodové zprávy

1882/49  
9

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4,
 příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 75 000,00 dle důvodové zprávy

1883/49  
10

Souhlas s přijetím daru pro Mateřskou školu Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkovou
organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace -
finanční dar ve výši Kč 49.800,00 od Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL dle důvodové zprávy

1884/49  
11

Změna odpisového plánu na rok 2015 a 2016 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu odpisového plánu na rok 2015
- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23 , příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizaci

2) změnu odpisového plánu na rok 2016

about:blank
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- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

1885/49  
12

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Ostrava-Dubina, F. Formana 13, Františka
Formana 251/13, 700 30 Ostrava-Dubina,  IČ 266 35 101 na Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana
13, příspěvkové organizaci

1886/49  
13

Neprodloužení smlouvy k nájmu bytu (skončení nájmu)

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o neprodloužení nájemní smlouvy ze dne 27.05.2013 po 30.11.2015 a skončení nájmu bytu

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 74
V. T., Ostrava-Zábřeh

II.
o podání písemné výzvy nájemci bytu k opuštění bytu podle ustanovení § 2285 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 74
V. T., Ostrava-Zábřeh

III.
o podání žaloby na vyklizení bytu v případě, že byt nebude do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k
opuštění bytu vyklizen a předán zástupci pronajímatele

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 74
V. T., Ostrava-Zábřeh

dle důvodové zprávy

1887/49  
14

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti
nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 14
S. J., Na Výspě 

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 55
F. J., Ostrava-Vítkovice

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 62
K. I., Horní 3

Svornosti 43, 1+2, standard, č. b. 12
H. J., M. Fialy

Volgogradská 90, 1+2, standard, č. b. 1
J. Z., U Studia 

Volgogradská 151, 1+2, standard, č. b. 7
K. O., Ostrava-Nová Ves

Zlepšovatelů 58, 1+2, standard, č. b. 5
S. V., Provaznická

B. Václavka 21, 1+3, standard, č. b. 17
G. L., Dolní

Kotlářova 10, 1+3, standard, č. b. 9
H. R., F. Formana

Jubilejní 68, 1+3, standard, č. b. 5
Ž. V., Oráčova

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 5

about:blank
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K. V., Čujkovova

2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy  

K. V., Čujkovova 23, č. b. 91
H. R., F. Formana 28, č. b. 22
rozhodla

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

II.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části, a to ode dne účinnosti nájemní
smlouvy, dle důvodové zprávy

Karpatská 20, 1+1, standard, č. b. 60
T. R., E. Podgorného

Volgogradská 94, 1+2, standard, č. b. 2
Š. E., Volgogradská a Š. V., Hať

Karpatská 20, 1+3, standard, č. b. 29
P. M., Veverkova
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

1888/49  
15

Pronájem bytu zvláštního určení, uzavření dodatku k dohodě o přist. k dluhu, uzavření smlouvy
o ubytování, pronájem bytu vyčleněného pro potřeby soc. bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Hormírova 125, č. b. 1
N. Š., Klimkovice

Horymírova 125, č. b. 11
V. P., Klimkovická 55, Ostrava- Poruba

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

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

Horymírova 125, č. b. 69
Ing. S. J.,  Horymírova

Horymírova 125, č. b. 88
S. M., Šenov u  Ostravy

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

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

II.

o uzavření dodatku k dohodě o přistoupení k dluhu a vyplacení vzniklého přeplatku, dle důvodové zprávy

B. L., Jubilejní 30, č. b. 5
K. R., P. Lumumby 3, č. b. 35
Mgr. H. M., Volgogradská 20, č. b. 14

III.

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

místnost č. 9 - M. S., Horní 3
místnost č. 15 - K. V., Horní 3
místnost č. 21 - T. Z., Horní 3

IV.

about:blank
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o pronájmu bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti
nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 6
Š. K., Čujkovova

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 19  
Š. N., Čujkovova

1889/49  
16

Rozúčtování nákladů na spotřebované energie pro ubytovací místnosti v ubytovacím zařízení na
ul. Hasičská 366/3 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

zrušuje

ke dni 31.12.2015 část usnesení č. 3306/60 ze dne 04.12.2008, kterým rada městského obvodu rozhodla s
účinností od 05.12.2008 o stanovení paušální částky služeb spojených s užíváním ubytovny na ul. Hasičská
366/3, umístěném na pozemku parc. č. 111/2 v kat. území Hrabůvka, ve výši 1.200 Kč/osoba/měsíc
rozhodla

s účinností od 01.01.2016 o rozúčtování nákladů za služby spojené s ubytováním (nákladů za spotřebované
energie a služby) pro jednotlivé ubytovací místnosti v ubytovně na ul. Hasičská 366/3 umístěném na
pozemku parc. č. 111/2 v kat. území Hrabůvka ve spoluvlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih, a to stanovením záloh na tyto služby a o jejich následném vypořádání
formou vyúčtování služeb, dle důvodové zprávy

1890/49  
17

Skončení společného nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění
podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o skončení společného nájmu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni
31.12.2015

Václava Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 52
P. S., Ostrava-Dubina a R. S. Ostrava-Dubina

II.
o uzavření smlouvy k nájmu bytu s účinností od 01.01.2016

Václava Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 52
P. S, Ostrava-Dubina

dle důvodové zprávy

1891/49  
18

Ukončení nájmu bytu, zajištění přístřeší, zaslání výzvy před podáním výpovědi

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o ukončení nájmu (společného nájmu bytu) dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy

Š. R., Volgogradská 72,  č. b. 8
K. R., V. Košaře 3,  č. b. 50
K. D.,  Břenkova 7 a K. P., Břenkova 7, č. b. 77
W. A., Výškovická 153 a W. J., Výškovická 153, č. b. 28

II.

o zajištění přístřeší v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy

Š. M., V. Jiřikovského

III.

o zaslání výzvy před podáním výpovědi ze společného nájmu bytu podle ust. § 2291 občanského zákoníku,
dle důvodové zprávy

J. V., F. Formana a J. R., Ostrava-Stará Bělá

1892/49  
19

Ukončení nájmu prostor výpovědí a zveřejnění záměru na pronájem prostor v bytovém domě na
ul. Rodimcevova 20, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

about:blank
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bere na vědomí

výpověď podanou dne 30.10.2015 panem Petrem Lisníkem, Nad Porubkou 141/11, Ostrava-Svinov, IČ:
64649644 z nájmu prostor sloužících podnikání o výměře 97,25 m2 v bytovém domě č.p 2060 na ul.
Rodimcevova č.or. 20 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2176 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, přičemž nájem bude ukončen v souladu se sjednanou výpovědní dobou k 31.01.2016
rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem prostor o výměře 97,25 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 2060 na ul. Rodimcevova č. or. 20 v
Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2176 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší nájemného 800 Kč/m2/rok, bez určení účelu užívání

1893/49  
20

Ukončení nájmu prostoru v bytovém domě na ul. Jugoslávská 20, O.-Zábřeh dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení nájmu prostoru o výměře  6 m2 v bytovém domě č.p. 2777 na ul. Jugoslávská č. or. 20 v
Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 4446 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, s panem J. H.,
bytem Ostrava-Zábřeh dohodou k 31.12.2015

1894/49  
21

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání v bytovém domě na ul. Fr.
Formana 30, O.-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání č. 1 v bytovém domě č.p. 278 na
ul. Františka Formana č. or. 30 v Ostravě-Dubině, který je součástí pozemku parc. č. 110/82 v k.ú. Dubina
u Ostravy, s nájemkyní paní PaedDr. J. Š., 700 30 Ostrava-Dubina, týkající se změny parkovaného vozidla
dle předloženého návrhu

1895/49  
22

Uzavření dohody o výkonu domovnické činnosti v DaBF

Rada městského obvodu

rozhodla

s účinností od 01.01.2016 o uzavření dohody o výkonu domovnické činnosti dle vzorového znění pro bytový
dům na ul. Františka Formana 280/32, Ostrava-Dubina s panem T. D., nájemcem bytu v daném domě se
smluvní odměnou ve výši  20 Kč/spravovaná bytová jednotka v domě/měsíc, která bude navýšena o 295
Kč/měsíc z důvodu umístění elektronické požární signalizace v domě, a domovníkovi bude uhrazena formou
slevy z nájemného za pronájem bytu v následujícím kalendářním měsíci, za podmínky bezdlužnosti na
nájmu bytu ke dni uzavření dohody o domovnické činnosti dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu dohody o výkonu domovnické činnosti

1896/49  
23

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v bytovém domě na ul. B. Četyny 2, O.-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru o výměře 20,77 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 930 na ul. B. Četyny č. or. 2 v Ostravě-
Bělském Lese, který je součástí pozemku parc. č. 130 v k.ú. Dubina u Ostravy, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 500 Kč/m2/rok, bez určení účelu užívání

1897/49  
24

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření nájemní smlouvy, dle
důvodové zprávy

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 45
V. K., Ostrava-Zábřeh

1898/49  
25

Žádost o zajištění náhradního bytu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost pí S. B., Ostrava-Zábřeh ze dne 04.11.2015, o zajištění náhradního bytu, dle důvodové zprávy
a souhlasí

s návrhem odpovědi žadatelce

about:blank
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1899/49  
26

Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině
příspěvkových organizací, kterým se navyšuje hodnota nemovitého majetku:

Základní škole a mateřské škole MUDr.  Emílie  Lukášové  Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové
organizaci a
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci, ve znění přílohy
tohoto materiálu

1900/49  
27

Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout

1)parkovací stání č. 10 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby občanského vybavení bez
č.p./č.e., která je součástí pozemku parc. č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-
Bělský Les paní K. V., bytem Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně
DPH měsíčně

2)parkovací stání č. 12 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby občanského vybavení bez
č.p./č.e., která je součástí pozemku parc. č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-
Bělský Les panu L. K., bytem Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně
DPH měsíčně

a uzavřít nájemní smlouvy dle vzorové nájemní smlouvy schválené radou městského obvodu dne
3.12.2015, usnesením č. 1806/48.

1901/49  
28

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, v
 k.ú. Zábřeh nad Odrou pod garážemi v cizím vlastnictví, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce,
za cenu 45,- Kč/m2/rok, níže uvedeným vlastníkům:

1)1/2 pozemku p.č.st. 1994/19, zast. pl. o výměře 17,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt.
Vajdy, panu T. R., bytem Ostrava-Zábřeh

2)pozemek p.č.st. 2467, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu J. B.,
bytem Ostrava-Poruba

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh předloženého materiálu

1902/49  
29

Pronájem pozemku st. p.č. 6044 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m²,  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st. p.č. 6044 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m², v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava
- Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky paní E. S., bytem Ostrava - Zábřeh, za cenu
11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 187 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní dobou a
uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

1903/49  
30

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny - 2

Rada městského obvodu

rozhodla

změnit  své usnesení č. 4817/95 ze dne 6.3.2014 Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, kterou
mění celkovou délku věcného břemene stavby přípojky NN na ulici U Výtopny, umístěné na dotčeném
pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice U Výtopny, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava - Jih, z původních cca  3 bm
na 5,36 bm.
rozhodla

uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV -
Podmokly Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

about:blank
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1904/49  
31

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou,ul. U Výtopny - 1

Rada městského obvodu

rozhodla

změnit  své usnesení č. 4816/95 ze dne 6.3.2014 Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, kterou
mění celkovou délku věcného břemene stavby přípojky NN na ulici U Výtopny, umístěné na dotčeném
pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice U Výtopny, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava - Jih, z původních cca 20bm
na 25bm.
rozhodla

uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV -
Podmokly Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

1905/49  
32

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti v k.ú. Dubina u Ostravy, k.ú. Hrabůvka, k.ú.
Zábřeh nad Odrou a k.ú. Výškovice u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene k částem pozemků parc.č. 71/4, parc.č. 71/105, parc.č. 71/108, parc.č. 71/111,
parc.č. 71/117, parc.č. 71/120, parc.č. 73/47, parc.č. 100/1, parc.č. 100/14, parc.č. 100/70, parc.č. 110/3,
parc.č. 110/5, parc.č. 110/56, parc.č. 110/57, parc.č. 110/84, parc.č. 119/1, parc.č. 119/2, parc.č. 119/6,
parc.č. 119/7, parc.č. 126/1, parc.č. 126/5, parc.č. 126/6, parc.č. 126/18, parc.č. 126/19, parc.č. 126/21,
parc.č. 126/31, parc.č. 126/32, parc.č. 164, parc.č. 165, parc.č. 209, parc.č. 227/1, parc.č. 265, parc.č.
287/1, parc.č. 288/1, parc. č. 289, parc.č. 306 a parc.č. 315, zapsaných na LV č.  109 pro k.ú. Dubina u
Ostravy, parc.č. st.276, parc.č. 215/13, parc.č. 223/15, parc.č. 225/13, parc.č. 240/1, parc.č. 241/5,
parc.č. 241/21, parc.č. 311/2, parc.č. 379/1, parc.č. 379/6 a parc.č. 485/20, zapsaných na LV č. 1364 pro
k.ú. Hrabůvka,  parc.č. 9/17, parc.č. 556/103, parc.č. 654/32, parc.č. 654/53, parc.č. 654/54, parc.č.
654/141, parc.č. 783/17, parc.č. 783/34, parc.č. 783/36, parc.č. 950/1, parc.č. 950/86, parc.č. 997/1 a
parc.č. 1397, zapsaných na LV č. 3152 pro k.ú. Zábřeh nad Odrou a  parc.č. 740/4, parc.č. 1101/2 a
parc.č. 1107, zapsaných na LV č. 1049 pro k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem umístěného plynárenského zařízení v
délce 3.458,4m, v rámci akce „Plynofikace Statutárního města Ostrava, KS 1312000872/159029, číslo
stavby 8800073014“ ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem,
Klíšská 940, PSČ 401 17, za celkovou úhradu 34.584,- Kč včetně daně z přidané hodnoty

Věcné břemeno služebnosti se sjednává na dobu neurčitou  a obsah věcného břemene spočívá v právu mít
zřízeno a provozovat plynárenské zařízení v rozsahu daném geometrickými plány č. 389-101001/2014, č.
391-101003/2014, č. 392-101004/2014, č. 394-101005/2014, č. 393-101006/2014, č.
1349-102.001/2014, č. 1350-102.002/2014, č. 1351-102.003/2014, č. 1352-102.004/2014, č.
1353-102.005/2014, č. 1354-102.006/2014, č. 3091-104.001/2014, č. 3092-104.002/2014, č.
3093-104.003/2014, č. 962-97/2013, č. 3096-104.006/2014, č. 3095-104.005/2014
rozhodla

uzavřít se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401
17 Smlouvu o zřízení věcného břemene ve znění přílohy tohoto materiálu

1906/49  
33

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p.č. 225/7 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby – dvou řad zavěšených balkonů o rozměrech 3,74 m x 1,49 m pod názvem „Stavební
úpravy a přístavba k bytovému domu na ul. Horní 662, Ostrava“ nad povrchem části pozemku p.p.č. 225/7
ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní

a
rozhodla

uzavřít se Společenstvím vlastníků pro dům Horní 662, IČ: 285 90 651, se sídlem Horní 662/5, Hrabůvka,
700 30 Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1907/49  
34

Souhlas s umístěním stavby, výpůjčka části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním šikmého nájezdu k bytovému domu na část pozemku p.p.č. 783/17 ostatní plocha, zeleň o
výměře 15,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Petruškova, ve vlastnictví statutárního města
Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, dle situačního zákresu

a
rozhodla

o výpůjčce části pozemku p.p.č. 783/17 ostatní plocha, zeleň o výměře 15,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
obec Ostrava, ul. Petruškova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu
Ostrava - Jih, paní M. H., bytem Ostrava – Zábřeh, za účelem umístění a užívání šikmého nájezdu k

about:blank
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bytovému domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o výpůjčce, smlouvu o
právu provést stavbu ve znění příloh tohoto materiálu

1908/49  
35

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na
část pozemku         v k. ú. Hrabůvka, ul. Ignáta Herrmanna

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní elektrické kabelové přípojky NN 0,4 kV v rámci akce
„Ostrava 451/11 Šnapka, NNk“, v celkové délce cca 1 bm, na části  pozemku p.p.č. 451/20 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 451/20 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú.  Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby podzemní elektrické kabelové přípojky NN 0,4
kV v délce cca 1 bm v rámci akce „Ostrava 451/11 Šnapka, NNk“ ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500,- Kč
+ zákonná sazba DPH za každý i započatý bm přípojky NN 0,4 kV

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování podzemní elektrické kabelové přípojky NN 0,4 kV, a to
 vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2017 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem
podzemní elektrické kabelové přípojky NN 0,4 kV - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1909/49  
36

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Pavlovova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby přeložky NTL plynovodu u křižovatky ul. Výškovická a Pavlovova v
délce cca 17 bm v rámci akce “ Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická mosty 4787-3, 4787-4“  v délce
cca 17 bm na části pozemku p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x
Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na část pozemku p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  přeložky NTL plynovodu u křižovatky ul. Výškovická a
Pavlovova v délce cca 17 bm v rámci akce “ Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická mosty 4787-3,
4787-4“  v délce cca 17 bm, pro společnost  RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem,
Klíšská 940, PSČ 401 17, za úplatu 500,- Kč bez DPH za každý i započatý  bm

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
umístění, užívání a provozování přeložky NTL plynovodu,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2020 uzavřít s vlastníkem stavby -  společností
RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17,  Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy
tohoto materiálu

1910/49  
37

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti,
právo provést stavbu k části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 37, týkající se souhlasu se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením
věcného břemene – služebnosti, právo provést stavbu k části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní k
projednání v komisi ekonomické, investiční a ekonomického rozvoje a v komisi pro životní prostředí,
výstavbu a architekturu.

1911/49  
38

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací staveb:

about:blank
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-  „přeložka splaškové kanalizace KT DN 300“
•    rušená část řadu v délce 8,1 m
•    nová trasa řadu v délce 29,6 m  

- „demontáž stávajícího oplocení“
•    v délce 38,0 m

- „nové oplocení nahrazující demontované“
•    v délce 35,0 m a výšce 2,1 m

- „úprava oplocení v místě branky“
•    v délce 2,5 m, nová branka š. 1,2 m

- „nový chodník“
•    prodloužení stávajícího chodníku na pozemku parc.č. 740/48 v délce 20,9 m

- „dotčení běžecké dráhy“

- „zatravněné plochy“

na pozemku parc.č. 740/48 ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem úprav pozemku v souvislosti s akcí
„OBCHODNÍ CENTRUM ODRA" – nově budovaného parkovacího domu u stávající budovy školní kuchyně a
družiny na ul. Výškovická, Ostrava - Výškovice:

a
rozhodla

uzavřít se společností 3E PROJEKT, a.s., IČ: 25389092, se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka
1490/14, PSČ 700 30 smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1912/49  
39

Stanovisko k prodeji a žádost o svěření nemovitých věcí v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa

Rada městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k prodeji pozemků p.p.č. 884/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m², p.p.č.
934 ostatní plocha, zeleň o výměře 488 m², p.p.č. 935 ostatní plocha, zeleň o výměře 116 m² a pozemku
st.p.č. 1577 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1088  m², jehož součástí je stavba bez čp/če, technická
vybavenost, vše v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy

a
žádá

o svěření pozemků p.p.č. 884/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m², p.p.č. 934 ostatní plocha,
zeleň o výměře 488 m², p.p.č. 935 ostatní plocha, zeleň o výměře 116 m² a pozemku st.p.č. 1577
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1088  m², jehož součástí je stavba bez čp/če, technická vybavenost,
vše v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, do správy městského obvodu Ostrava-Jih,
dle důvodové zprávy

1913/49  
40

Stanovisko k výkupu pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k výkupu pozemků, na kterých se nachází stavba komunikace I. třídy, v k.ú. Dubina u
Ostravy, ul. Horní:

- pozemek parc.č. 100/74 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1432 m2
- pozemek parc.č. 100/105 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1506 m2

z vlastnictví Mgr. M. L. a Doc. Ing. V. L., oba bytem Stará Bělá do vlastnictví statutárního města Ostravy

1914/49  
41

Ukončení nájmu dohodou, pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy

Rada městského obvodu

rozhodla

1. ukončit nájem části pozemku parc.č. 76/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2 (3 m x 5 m), v
k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování letní zahrádky v souvislosti s provozováním cukrárny v
budově bez čp/če techn. vybavení, panu Miroslavu Višňákovi, IČ: 42974267, sídlo J. Maluchy 25/2, 700 30
Ostrava - Dubina, dle smlouvy č. 2352/2010/MJ ze dne 13.9.2010 dohodou ke dni 31.12.2015 a uzavřít
Dohodu o ukončení nájmu nemovitosti a Dohodu o narovnání, ve znění přílohy tohoto materiálu

2. pronajmout část pozemku parc.č. 76/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2 (10 m x 5 m), v k.ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,
 za účelem umístění restaurační zahrádky, panu Miroslavu Višňákovi, IČ: 42974267, sídlo J. Maluchy 25/2,

about:blank
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700 30 Ostrava - Dubina, za cenu 10 Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku 500 Kč/rok, s účinností od 1.1.2016
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu, ve znění přílohy tohoto
materiálu

1915/49  
42

Ukončení smlouvy o pachtu a záměr na pronájem pozemku p.p.č. 458/39 - zahrada o výměře
139 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Krokova"

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit Smlouvu o pachtu č. 46/014/369/14/Sl, na pacht pozemku p.p.č. 458/39 - zahrada o výměře 139
m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, užívaného jako zahrádka č. 10 v lokalitě "ul. Krokova" dohodou ke dni 31. 12. 2015 a uzavřít
 s paní A. J., Ostrava - Vítkovice, Dohodu o ukončení pachtu ve znění přílohy tohoto materiálu

a rozhodla

o záměru na pronájem  pozemku p.p.č. 458/39 - zahrada o výměře 139  m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za
účelem užívání zahrádky č. 10 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

1916/49  
43

Vypůjčka pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská - sportovní areál

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce pozemků p.p.č. 783/34 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 313 m2, p.p.č. 783/38 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 155 m2, p.p.č. 783/42 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2, p.p.č.
783/43 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, p.p.č. 783/48 ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha o výměře 994 m2, p.p.č. 783/49 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 589 m2,
p.p.č. 783/51 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3370 m2, p.p.č. 783/52 ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha o výměře 3739 m2, p.p.č. 783/53 ostatní plocha, zeleň o výměře 230 m2, p.p.č. 783/54
ostatní plocha, zeleň o výměře 55 m2, p.p.č. 783/55 ostatní plocha, zeleň o výměře 498 m2, p.p.č. 783/56
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 8324 m2, p.p.č. 783/60 ostatní plocha, zeleň o
výměře 896 m2, p.p.č. 783/61 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 61 m2, p.p.č.
783/62 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1389 m2, st.p.č. 6511 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 219 m2 jehož součástí je stavba občanské vybavenosti bez čp/če a st.p.č. 6524
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Volgogradská,
svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih, Sportovnímu gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,
příspěvkové organizaci, IČ: 00602060, Volgogradská 2631/6a, 700 30 Ostrava – Zábřeh,  za účelem
rozšíření sportovního areálu pro  výuku školy, na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2016 a a uzavřít
smlouvu o výpůjčce pozemků ve znění přílohy tohoto materiálu

1917/49  
44

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. A. Poledníka

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 101/33 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
6 m2 (3,0 x 2,0 m), v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování prodejního stánku pečiva s celoročním
provozem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

1918/49  
45

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č.654/33 ostatní plocha, zeleň o  výměře 14 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za  účelem
užívání parkovacího stání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

1919/49  
46

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

1)o záměru pronájmu parkovacího stání č. 1 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, garáže bez
č.p./č.e., která je součástí pozemku parc. č. 225 o výměře 1371 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem
užívání parkovacího stání pro parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

2) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 53/2 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, garáže
bez č.p./č.e., která je součástí pozemku parc. č. 225 o výměře 1371 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, za
účelem užívání parkovacího stání pro parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

3)o záměru pronájmu parkovacího stání č. 81 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, garáže bez
č.p./č.e., která je součástí pozemku parc. č. 199 o výměře 1095 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem
užívání parkovacího stání pro parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

about:blank
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1920/49  
47

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)pozemek st.p.č. 2395, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2)pozemek st.p.č. 2434, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3)pozemek st.p.č. 2498, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4)část pozemku st.p.č. 2958/1, zast. pl. o výměře 10,12 m2 (celková výměra 227 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/37898 příslušejícího k jednotce 19/553 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
5)část pozemku st.p.č. 2966/1, zast. pl. o výměře 10,06 m2 (celková výměra 230 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38630 příslušejícího k jednotce 11/360 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
6)část pozemku st.p.č. 2966/1, zast. pl. o výměře 10,06 m2 (celková výměra 230 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38630 příslušejícího k jednotce 11/362 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
7)½ pozemku st.p.č. 2970/8, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

1921/49  
48

Záměr změny nájemních smluv pronájmu pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny v nájemních smlouvách, uzavřených se Stavebním bytovým družstvem Nová huť, se
sídlem na ul. Hýlova 26/40, Ostrava-Výškovice, IČ 000 50 831, a to z důvodu snížení výměry pronajatých
pozemků:

1)pozemek st.p.č. 2958/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, nájemní smlouva č.
7/014/264/09 o nájmu nemovitosti, snížení výměry z 142,46 m2 na 132,34  m2

2)pozemek st.p.č. 2966/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, nájemní smlouva č.
7/014/2045/08 o nájmu nemovitosti, snížení výměry z 47,42 m2 na 27,28 m2

1922/49  
49

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2016, včetně všech
příloh, dle předloženého návrhu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu
Ostrava-Jih pro rok 2016, včetně všech příloh, dle předloženého návrhu
ukládá

Haně Tichánkové, místostarostce
předložit zastupitelstvu městského obvodu na jeho prosincovém zasedání ke schválení Zásady realizace
participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2016, včetně všech příloh, dle
předloženého návrhu
Termín: 17. 12. 2015

1923/49  
50P

Doplnění členů likvidační komise

Rada městského obvodu

jmenuje

tyto další členy likvidační komise:
- Miroslavu Humpolíkovou, zaměstnanec zařazený do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru
dopravy a komunálních služeb a
- Bc. Jitku Děrkasovou, zaměstnanec zařazený do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru dopravy a
komunálních služeb,
a to s účinností od 15. 12. 2015.

1924/49  
51P

Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih zřízené
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, Nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu se " Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a
specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih" s účinnosti od 15.12.2015 plat řediteli příspěvkové organizace
Technické služby Ostrava-Jih.

about:blank
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zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platovéhom výměru

1925/49  
52P

Odvolání Mgr. Marie Sikorové z vedoucího pracovního místa  ředitelky Základní školy a mateřské
školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 52P, týkající se odvolání Mgr. Marie Sikorové z vedoucího pracovního místa
 ředitelky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizace.

1926/49  
53P

Proplacení faktury splatné v roce 2016 v rámci rozpočtu roku 2015

Rada městského obvodu

souhlasí

s proplacením faktury z rozpočtu 2015 se splatností v lednu 2016. Jedná se o fakturu společnosti SYNEGRY
SOLUTION s.r.o.; číslo faktury 150200411 se splatností  5.1.2016 na akci " Fitness park Ostrava-Dubina:
část 1 - objekty - B2 - Discgolf, B3 -Fitness prvky".

1927/49  
54P

"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, dům Edisonova 15" - dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/020/2015 na veřejnou zakázku "Rekonstrukce bytových
domů Jubilejní kolonie VII. etapa, dům Edisonova 15" se zhotovitelem M - H STAVBY, s.r.o., kterým se
zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 66.469,00 Kč bez DPH na částku 15.410.659,00 Kč bez
DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu realizace dodatečných prací
 a neprovádění některých prací.
bere na vědomí

zvýšení částky DPH z  2.301.628,50 Kč o 9.970,35 Kč  na  2.311.597,85 Kč u této zakázky, kterou z
důvodu přenesené daňové povinnosti odvede objednatel (zákazník).
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 k SoD č. 4/034/020/2015
Termín: 29. 12. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 k SoD č. 4/034/020/2015 na výše uvedenou zakázku
Termín: 22. 12. 2015

1928/49  
55P

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 108.15  „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. JUDr. Petr Holášek, vedoucí odboru právního
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Mgr. Markéta Janšová, odbor právní

náhradníci členů:
1. Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 108.15 a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření rámcové smlouvy
Termín: 18. 02. 2016

about:blank
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1929/49  
56P

Předběžné oznámení  ( dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)  -„Zimní
údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MObv O.-Jih v letech
2016 - 2018 vč. čištění MK – lokality č. 1,2,4,5“

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření bezplatné příkazní smlouvy s eCENTRE, a. s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00
Praha 7, IČ 271 49 862, za účelem vykonat jménem zadavatele vymezený rozsah činností spočívající v
zajištění tohoto zadávacího řízení
rozhodla

o oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce VZ 93.15  „Zimní údržba místních
komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MObv O.-Jih v letech 2016 - 2018 vč. čištění MK
– lokality č. 1,2,4,5“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené  se zveřejněním předběžného oznámení VZ 93.15
Termín: 31. 01. 2016
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh příkazní smlouvy s eCENTRE, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha
7, IČ 271 49 862
Termín: 22. 12. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh  příkazní smlouvy  s eCENTRE, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha
7, IČ 271 49 862
Termín: 31. 12. 2015

1930/49  
58P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zajištění nepřetržité
havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky VZ 87.15 na služby  "Zajištění nepřetržité havarijní služby a
odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského
obvodu Ostrava-Jih", a to u obou dílčích částí této veřejné zakázky, o vyloučení uchazeče:
- COME ELEKTROMONTÁŽE, s. r. o., U sokolovny 173, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ: 64609685,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 87.15 na služby "Zajištění
nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih" a o uzavření rámcové smlouvy s vybraným uchazečem:

u dílčí části 1. - zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech
- EV - servis s. r. o., Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava-Martinov, IČ: 60318457, za paušální cenu 0,50
Kč bez DPH za jednotku a kalendářní měsíc, za hodinovou zúčtovací sazbu 240,00 Kč bez DPH a s max.
dobou dojezdu na místo havárie 100 minut

- jako druhým v pořadí s uchazečem Zdeněk Hybner, místo podnikání Hlavní třída 867/28, 708 00 Ostrava-
Poruba, IČ: 15495809, za paušální cenu 10,00 Kč bez DPH za jednotku a kalendářní měsíc, za hodinovou
zúčtovací sazbu 680,00 Kč bez DPH a s max. dobou dojezdu na místo havárie 120 minut

u dílčí části 2. - zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v nebytových objektech
- EV - servis s. r. o., Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava-Martinov, IČ: 60318457, za paušální cenu 0,50
Kč bez DPH za jednotku a kalendářní měsíc, za hodinovou zúčtovací sazbu 240,00 Kč bez DPH a s max.
dobou dojezdu na místo havárie 100 minut

- jako druhým v pořadí s uchazečem Zdeněk Hybner, místo podnikání Hlavní třída 867/28, 708 00 Ostrava-
Poruba, IČ: 15495809, za paušální cenu 150,00 Kč bez DPH za jednotku a kalendářní měsíc, za hodinovou
zúčtovací sazbu 680,00 Kč bez DPH a s max. dobou dojezdu na místo havárie 120 minut
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 87.15 na služby "Zajištění
nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 31. 01. 2016
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh rámcové smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 87.15
na služby "Zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a
nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 08. 01. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh rámcové smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  VZ 87.15
na služby "Zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a

about:blank
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nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu
Termín: 15. 01. 2016

1931/49  
59P

Výzva - Zpracování projektové dokumentace na „Vybudování spojovacího koridoru, zateplení
stavby a rekonstrukce elektroinstalace a VZT objektu Adamusova na pozemku parc. č. 1821, k.ú.
Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku VZ 107.15  Zpracování projektové dokumentace
na „Vybudování spojovacího koridoru, zateplení stavby a rekonstrukce elektroinstalace a VZT objektu
Adamusova na pozemku parc. č. 1821, k.ú. 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
doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení členové
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
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. Bc. František Dehner, místostarosta
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 107.15 a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 29. 02. 2016

1932/49  
60P

Výzva (ZPŘ dle  zák. č. 137/2006 Sb., o veř.  zakázkách, ve znění pozd. předp.) - Zpracování
projektové dokumentace „Zateplení obvodového pláště domu vč. půdy a stropů sklepních
prostor, oprava střechy bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku VZ 105.15 Zpracování projektové dokumentace
„Zateplení obvodového pláště domu vč. půdy a stropů sklepních prostor, oprava střechy bytového domu
Čujkovova 31, 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 s doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení členové
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
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
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1. Bc. František Dehner, místostarosta
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 105.15 a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 29. 02. 2016

1933/49  
61P

Výzva (ZPŘ dle  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) -
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku VZ 104.15  Zpracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“ dle § 25 v návaznosti na § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu s doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení členové
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
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. Bc. František Dehner, místostarosta
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 104.15 a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 29. 02. 2016

1934/49  
62P

Zpráva komise - “Oprava průmyslové podlahy hromadných garáží PO 51 L. Hosáka, Ostrava-
Bělský Les”

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek VZ 99.15  “Oprava průmyslové
podlahy hromadných garáží PO 51 L. Hosáka, Ostrava-Bělský Les” o výběru nejvhodnější nabídky a o
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem  TECHFLOOR s.r.o. se sídlem Roztoky, 17.listopadu 454, PSČ 25263,
 IČ 25350650  za nabídkovou cenu 806 380 Kč bez DPH / 14 kal. dnů realizace
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit smlouvu o dílo na veřejnou zakázku "Oprava průmyslové podlahy hromadných garáží PO 51 L.
Hosáka, Ostrava-Bělský Les"
Termín: 31. 12. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem na VZ  99.15 "Oprava průmyslové podlahy hromadných garáží PO
51 L. Hosáka,Ostrava-Bělský Les "  a předat ji k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 11. 01. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 99.15 "Oprava průmyslové podlahy
hromadných garáží PO 51 L. Hosáka,Ostrava-Bělský Les "
Termín: 31. 01. 2016

about:blank
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1935/49  
63P

Zrušení VZ 94.15 Instalace měření spotřeby tepla denostupňovou metodou

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit zadávací řízení VZ 94.15 "Instalace měření spotřeby tepla denostupňovou metodou" dle § 84 odst. 1
písm. a) zákona o veřejných zakázkách, neboť nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zajistit všechny úkony spojené se zrušením veřejné zakázky
Termín: 31. 12. 2015

1936/49  
64

Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 1792/46 ze dne 19. 11. 2015 s účinností od 1. 12. 2015,
schvaluje

zřízení jednoho funkčního místa v odboru majetkovém Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, tj. zvýšení z
počtu 14 míst na 15 míst s účinností od 1. 1. 2016
schvaluje

zřízení jednoho funkčního místa v oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, tj.
zvýšení z počtu 3 míst na 4 místa s účinností od 1. 1. 2016
stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu
Ostrava-jih na 313 s účinností od 1. 1. 2016
schvaluje

změnu v Organizačním řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, spočívající ve změně Přílohy č. 2
Podrobná organizační struktura dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2016.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a dořešit
personální záležitosti s touto změnou související
Termín: 31. 12. 2015

1937/49  
65

"Zásady a podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

schvaluje

s účinností od 01.01.2016 úpravu znění „Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu předloženého návrhu

1938/49  
66

Úprava vzorového znění smluv k nájmům bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih,
domovní řád

Rada městského obvodu

schvaluje

s účinností od 01.01.2016

I.
vzorové znění smluv k nájmům bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih vč. Přílohy č. 3 s úpravou

II.
domovní řád pro bytové domy ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih

dle důvodové zprávy

1939/49  
67

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 1
K. R., trvale bytem Ostrava-Zábřeh

1940/49  
68

Změna odpisového plánu na rok 2015 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A,
 příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih

about:blank
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Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2015 Mateřské škole Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A , příspěvkové
organizaci dle důvodové zprávy

1941/49  
69

V. H. - rozhodnutí o podání žaloby

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s podáním žaloby u Okresního soudu v Ostravě vůči paní H. V., trvale bytem Moravská Ostrava dle
předložené žaloby pro zaplacení částky 436,- Kč s příslušenstvím,

dle důvodové zprávy

1942/49  
70

Uzavření soudního smíru

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením soudního smíru s panem J. F., bytem 700 30 Ostrava, ve věci žaloby na neplatnost výpovědi z
nájmu bytu, sp. zn. 36 C 113/2015

1943/49  
71

Návrh dodatků ke smlouvám o nájmu nemovitosti, smlouvám o právu provést stavbu, pozemek v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření:

-  Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti, smlouvě o právu provést stavbu č. 7/014/264/12 ze dne
20.6.2012 s Ing. J. K., bytem Ostrava - Zábřeh
-  Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti, smlouvě o právu provést stavbu č. 7/014/265/12 ze dne
20.6.2012 s RNDr. M. K., bytem Ostrava - Zábřeh
-  Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti, smlouvě o právu provést stavbu č. 7/014/266/12 ze dne
20.6.2012 s I. B., bytem Ostrava - Zábřeh
-  Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti, smlouvě o právu provést stavbu č. 7/014/267/12 ze dne
20.6.2012 s J. P., bytem Ostrava - Zábřeh
-  Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti, smlouvě o právu provést stavbu č. 7/014/268/12 ze dne
20.6.2012 s V. A., bytem Ostrava - Zábřeh
-  Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti, smlouvě o právu provést stavbu č. 7/014/269/12 ze dne
20.6.2012 s RNDr. M. Ch., bytem Ostrava - Zábřeh

ve znění přílohy tohoto materiálu

1944/49  
72

Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření ,,Smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě" na provádění odečtů a zpracování odečtených údajů
elektronických indikátorů s rádiovým přenosem pro rozdělování topných nákladů na vytápění, odečty
vodoměrů s rádiovým přenosem studené a teplé vody, včetně zpracování odečtených dat a odečty patních
vodoměrů, dále na  provedení pravidelné výměny vodoměrů v návaznosti na pravidelné cejchování
vodoměrů ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., vyhlášky č. 344/2002 Sb., vyhlášky č. 345/2002 Sb. se
společností TECHSTAIN spol. s r.o., Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava - Petřkovice, IČ 28633831 v
obytných domech ve vlastnictví SMO, svěřené do správy městskému obvodu Ostrava - Jih v rozsahu
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy
zmocňuje

k podpisu smlouvy Ing.Alenu Brezinovou, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

1945/49  
73P

Úprava znění Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-JIh

Rada městského obvodu

schvaluje

upravené znění Zásad pro zádávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací s účinností od 1.1.2016 dle předloženého návrhu s
úpravou

1946/49  
74P

Výzva (ZPŘ dle  zák. č. 137/2006 Sb., o veř.  zakázkách, ve znění pozd. předp.) - Audit
hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 106.15 na služby "Audit hospodaření" dle
§ 25 v návaznosti na § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a
části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městatkého obvodu
Ostrava-Jih, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení
členové
1. Ing. Andrej Foltýnek, vedoucí oddělení strategického rozvoje
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D. MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady
2. Ing. Adam Rykala, člen rady
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady
2. Markéta Langrová, členka rady
3. Ing. Bc. Jarmila Capová, vedoucí oddělení kontroly a interního auditu
4. Ing. Karel Malík, člen zastupitelstva obvodu
5. Ing. Milan Stoch, PhD. MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady
3. JUDr. Petr Holášek, vedoucí odboru právního
4. Ing. Jan Nevima, Ph.D., člen zastupitelstva obvodu
5. Ing. Andrej Foltýnek, vedoucí oddělení strategického rozvoje
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 106.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 29. 02. 2016

1947/49  
75P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodávka kancelářského
materiálu v roce 2016

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 98.15 "Dodávka kancelářského materiálu
v roce 2016", o vyloučení uchazeče:
- ARBO CKP s.r.o., se sídlem Teslova 105/12, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 25838261,
- KASPA papír s. r. o., se sídlem Porážková 3147/68A, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 26819449, a
- OFFICE DEPOT s.r.o., se sídlem Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, IČ: 64942503,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky VZ 98.15 "Dodávka kancelářského materiálu v roce 2016" o výběru nejvhodnější nabídky a o
uzavření rámcové kupní smlouvy:

- s vybraným uchazečem FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., se sídlem Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 25910027, za nabídkovou cenu Kč 816.066,00 bez DPH, tj. Kč 987.439,86 vč. DPH, a jednotkové ceny
uvedené v Příloze č. 1 rámcové kupní smlouvy
ukládá

Ing. Romanu Škubalovi,  pověř.zast.odboru hospodářské správy
připravit návrh rámcové kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka kancelářského
materiálu  v roce 2016"
Termín: 31. 12. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh rámcové kupní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Dodávka kancelářského materiálu  v roce 2016" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 08. 01. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony u této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 98.15
Termín: 31. 01. 2016

1948/49  
76P

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Nákup myček pro
příspěvkové organizace zřízené obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k VZ 46.15 na poskytnutí dodávky "Nákup myček pro
příspěvkové organizace zřízené obvodem Ostrava-Jih" o vyloučení uchazeče:
- AMC GASTRONOM CZ, s.r.o., se sídlem Mánesova 438, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25900005,
z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách
rozhodla

zrušit  veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 46.15 na poskytnutí dodávky "Nákup myček pro příspěvkové
organizace zřízené obvodem Ostrava-Jih", kdy zadavatel využil svého vyhrazeného práva v Čl. VII.
podmínek výzvy a s ohledem ke skutečnosti, že uchazeč MAVA spol. s r.o. se svou nabídkovou cenou
překročil zákonný limit do 2 mil. Kč bez DPH pro zadání této veřejné zakázky malého rozsahu, a proto nebyl
hodnotící komisí doporučen zadavateli k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 46.15 vyplývající z usnesení
Termín: 31. 12. 2015

1949/49  
77

Pravidla pro vydávání Jižních listů

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 77, týkající se Pravidel pro vydávání Jižních listů.

1950/49  
78

Složení Redakční rady

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 78, týkající se složení Redakční rady.

1951/49  
79

Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  "Oprava pravé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Oprava pravé kaple na hřbitově v Ostrava-Zábřehu" ve znění
předloženého návrhu

1952/49  
80

Smlouva o pronájmu kontejneru č. 9/031/265/15

Rada městského obvodu

souhlasí

s pronájmem mobilního kontejneru, umístěného na pozemku p.č. 793/290 v katastrálním území Výškovice
na LV 1049 za úhrady stanovené ve smlouvě do 30. 6. 2016
schvaluje

znění smlouvy o pronájmu kontejneru č. 9/031/265/15 s společností Kontejnery Ostrava, s.r.o. se sídlem
Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava, IČ: 27771164

1953/49  
81

Smlouva o výpůjčce  č. 9/031/264/15

Rada městského obvodu

souhlasí

s výpůjčkou  mobilního kontejneru, umístěného na pozemku p.č. 793/290 v katastrálním území Výškovice
na LV 1049 za úhrady služeb, stanovené ve smlouvě do 30. 6. 2016
schvaluje

znění smlouvy o výpůjčce kontejneru č. 9/031/264/15 s společností Dopravní podnik Ostrava a.s. se sídlem
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 61974757

1954/49  
OR

Jmenování člena komise ekonomické, investiční a ekonomického rozvoje.

Rada městského obvodu

jmenuje

pana Jaroslava Musiala členem komise ekonomické, investiční a ekonomického rozvoje s účinností od 1. 1.
2016.

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

57P Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za III. čtvrtletí r. 2015

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH  za III.
čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský les, B. Dvorského 1, příspěvkové
organizace a odboru bytového a ostatního hospodářství 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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