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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 5. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 15. 1. 2015 09:00

(usn. č. 0176/5 - usn. č. 0229/5)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

19.1.2015 17:00
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Přehled usnesení 5. schůze Rady městského obvodu, ze dne 15. 1. 2015 09:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

0176/5

1.

Návrh rozpočtového opatření č. 1 (upravený rozpočet r. 2014) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0177/5

2.

Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0178/5

3.

Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0179/5

4.

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

0180/5

5.

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

0181/5

6.

Vyřazení majetku MSOJ (Markéta Langrová, člen rady)

0182/5

7.

Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0183/5

8.

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0184/5

9.

Úprava ceníku Sportovního centra Dubina - variantní řešení (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0185/5

10.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka)

0186/5

11.

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Písečná (Věra Válková,
místostarostka)

0187/5

12.

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú.Dubina u Ostravy, ul. J.Maluchy (Věra Válková,
místostarostka)

0188/5

13.

Žádost o souhlas vlastníka pozemků s kácením dřevin (Věra Válková, místostarostka)

0189/5

14.

Žádost o souhlas vlastníka pozemků s kácením dřevin (Věra Válková, místostarostka)

0190/5

15.

Žádost o souhlas vlastníka pozemků s kácením dřevin (Věra Válková, místostarostka)

0191/5

16.

Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0192/5

17.

Pronájem garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 32, O.-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

0193/5

18.

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

0194/5

19.

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

0195/5

20.

Snížení nájemného za pronájem prostor v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

0196/5

22.

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Plzeňská 10, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

0197/5

23.

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

0198/5

24.

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

0199/5

25.

Pacht pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0200/5

26.

Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 v k.ú. Hrabůvka, ulice Provaznická (parkovací místo č. 30) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0201/5

27.

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0202/5

28.

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0203/5

29.

Stanovisko ke směně a následnému svěření pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Na Nivách x Samaritánská
a ul. Středoškolská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0204/5

30.

Ukončení nájemní smlouvy a záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 21m² a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 99m², výměra celkem 120m², v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0205/5

31.

Ukončení nájemní smlouvy a záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 31m² a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 99m² , celková výměra 130m², v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0206/5

32.

Výkup pozemků, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0207/5

33.

Výpůjčka pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0208/5

34.

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/11 o výměře 86 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0209/5

35.

Záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 458/57 o výměře 50m² a p.p.č. 458/58 o výměře 40m², výměra
celkem 90 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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0210/5

36.

Záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16m² a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 104m², výměra celkem 120 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „
Pavlovova - Rudná“ (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0211/5

37.

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0212/5

38.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0213/5

39.

Odpis pohledávky s příslušenstvím po zemřelé (Věra Válková, místostarostka)

0214/5

40.

Odpisy pohledávek s příslušenstvím (Věra Válková, místostarostka)

0215/5

41.

Odpis nerealizované projektové dokumentace (Bc. František Dehner, místostarosta)

0216/5

42.

Podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace fotbalového areálu Klegova" (Bc. František Dehner,
místostarosta)

0217/5

44P. Žádost zhotovitele o přehodnocení (snížení) smluvní pokuty za nedodržení lhůty realizace veřejné zakázky
„Komplexní zateplení domu B. Václavka 1018/1, 1019/3 a 1020/5, Ostrava-Bělský Les“ (Bc. František Dehner,
místostarosta)

0218/5

45P. Námitky proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o nich - Rekonstrukce
reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOB Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

0219/5

47P. Podmínky výzvy (stav. práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a odd. B části II. Zásad) - DĚTSKÁ HŘIŠTĚ - OSTRAVA JIH, dětské hřiště č. 3, ul. Klegova, parc.č.
485/1, k.ú. Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0220/5

48P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III. a
IV. čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o., oddělení školství a kultury (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

0221/5

49P. Výběr nejvhodnější nabídky - „Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu“ (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0222/5

50P. Výběr nejvhodnější nabídky (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) - Revitalizace mateřské
školky Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

0223/5

51P. Výběr nejvhodnější nabídky (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) - „Stavební úpravy ZŠ
Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0224/5

52P. VZ 2.15 Dodávka "Tonery originál 2015 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

0225/5

53.

0226/5

54P. Variantní řešení - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu
Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0227/5

55.

Rozhodnutí o podání dovolání (Bc. Martin Bednář, starosta)

0228/5

OR

Jmenování členů komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku (RNDr. Ph.D.
František Staněk, místostarosta)

0229/5

OR

Odvolání člena komise ekonomické, investiční a ekonomického rozvoje (Ing. Rostislav Hřivňák, člen rady)

staženo 21.

Snížení nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v objektu na ul. B. Četyny 978/19 v OstravěBělském Lese (Markéta Langrová, člen rady)

Zveřejnění záměru na pronájem prostor v objektu na ul.Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová,
člen rady)

staženo 43P. Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba I. etapa - ostoupení od smlouvy o budoucí smlouvě s ČEZ a.s. (Bc.
František Dehner, místostarosta)
staženo 46P. Podmínky výzvy (dodávky dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předpisů a
odd. B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2015 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
staženo 56.

Aktualizace smlouvy č. NB 367/07 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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0176/5
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1 (upravený rozpočet r. 2014)
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
-

0177/5
2

zvyšují neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4113, UZ 53190001 o 62 tis. Kč
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 53515319 o 870 tis. Kč
zvyšuje financování na pol. 8115 o 260 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2013)
zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 6402, pol. 5367 o 1 192 tis. Kč

Návrh rozpočtového opatření č. 2
Rada městského obvodu
schvaluje
1) změnu závazných ukazatelů PO dle přílohy
2) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91, ORG dle přílohy o 222 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91, ORG dle přílohy o 222 tis. Kč

0178/5
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 3 909 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171, UZ 11 o 3 909 tis. Kč

0179/5
4

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů 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
V.Z., trvale bytem U Studia 67/29, Ostrava-Zábřeh

0180/5
5

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních
Rada městského obvodu
bere na vědomí
1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 18, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan R.K.,
- PO 32, box č. 12, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M.K.,
- PO 33, box č. 14, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. B.,
- PO 42, box č. 07, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Ing. J. K.,
- PO 51, box č. 105, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní J. S., dle důvodové zprávy,
rozhodla
2)
zveřejnit záměry na pronájem volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři
měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

0181/5
6

Vyřazení majetku MSOJ
Rada městského obvodu
bere na vědomí
informaci o vyřazení majetku MSOJ dle předložené důvodové zprávy.

0182/5
7

Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele
Rada městského obvodu
ukládá
řediteli Základní školy a mateřské školy Ostravy-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace odvod
finančních prostředků z investičního fondu ve výši 800 tis. Kč na účet zřizovatele dle důvodové zprávy.
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0183/5
8

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření
Rada městského obvodu
rozhodla
o předání hmotného movitého majetku k hospodaření
- Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 173.475,28
- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč
210.245,97
- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za školou 1, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 267.019,17
- Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě
Kč 375.636,03
- Mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč
191.943,51
- Mateřské škole Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 223.159,09
- Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 191.843,08
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 45.569,81
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 782.364,22
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě
Kč 246.378,99
- Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové
organizaci v celkové hodnotě Kč 33.859,43
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč
143.337,81
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 772.983,09
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě
Kč 988.411,49
- Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč
577.103,45
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 791.846,99
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 424.423,23
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 57.421,76
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě
Kč 235.360,73
- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 187.944,46
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 415.126,80
- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 221.449,36
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 146.273,27
- Základní škole Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 89.087,46
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 415.126,80 dle důvodové zprávy

0184/5
9

Úprava ceníku Sportovního centra Dubina - variantní řešení
Rada městského obvodu
rozhodla
o úpravě ceníku za použití tribun Sportovního centra Dubina v případě tréninků na 40,- Kč za tréninkovou
jednotku

0185/5
10

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
rozhodla
v souladu s pravidly pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy v účetnictví o
neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 1 v celkové výši 1.500,- Kč
jiný DDHM do 3.000,- Kč
ukládá

ORG 220 1.500,- Kč

likvidační komisi provést, respektive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.
0186/5
11

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Písečná
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.č. 22/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ostatní plocha, jiná plocha
ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, ul. Písečná, o velikosti
13 m2, za účelem zřízení a užívání parkovacího místa.
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0187/5
12

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú.Dubina u Ostravy, ul. J.Maluchy
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.č. 76/42 v k.ú. Dubina u Ostravy, ostatní plocha, ostatní
komunikace ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, ul. J.
Maluchy, o velikosti 13 m2, za účelem zřízení a užívání parkovacího místa s podmínkou doložení
rozhledových poměrů v rámci vypracování projektu.

0188/5
13

Žádost o souhlas vlastníka pozemků s kácením dřevin
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání 5. schůze rady materiál č. 13, týkající se žádosti o souhlas vlastníka pozemků s kácením dřevin

0189/5
14

Žádost o souhlas vlastníka pozemků s kácením dřevin
Rada městského obvodu
a souhlasí
s kácením dřevin v k.ú. Hrabůvka p.č. 245/5 v rámci stavby "Oprava kanalizace ul. Letecká 33-44"
a nařizuje
provedení náhradní výsadby dle výroku rozhodnutí o povolení kácení, za dřevinu, která dle zákona
nepodléhá vydání rozhodnutí požaduje správce veřejné zeleně výsadbu 1 ks dřeviny.

0190/5
15

Žádost o souhlas vlastníka pozemků s kácením dřevin
Rada městského obvodu
a souhlasí
s kácením dřevin na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy v rámci akce "Obchodní centrum ODRA" II.
etapa.
a nařizuje
provedení náhradní výsadby dle výroku rozhodnutí o povolení kácení dřevin.

0191/5
16

Podnájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu k podnájmu bytu (části bytu) na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Zlepšovatelů 8, 1+2, standard, č. b. 3
Mgr. M. Š., Zlepšovatelů 8, Ostrava-Hrabůvka
V. Košaře 4, 0+1, standard, č. b. 3
D. L., V. Košaře 4, Ostrava-Dubina

0192/5
17

Pronájem garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 32, O.-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu garážového stání č. 1 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 280 na ul. Františka Formana č. or. 32, Ostrava-Dubina, který je
součástí pozemku parc. č. st. 110/92 v k.ú. Dubina, panu R. B., bytem Františka Formana 238/33, OstravaDubina na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce a měsíčním nájemným ve výši 815,- Kč vč. DPH

0193/5
18

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Volgogradská 16, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o velikosti 55 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 2464 na ul. Volgogradská č. or. 16 v
Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2870 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, paní M. Š., bytem
Volgogradská 2514/69, Ostrava-Zábřeh, IČ: 01368427 za účelem provozování prodejny rybářských a
chovatelských potřeb na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 700 Kč/m2/rok

0194/5
19

Snížení nájemného na pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Edisonova 27, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
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snížit nájemné za pronájem prostoru o velikosti 182,54 m2 v bytovém domě č.p. 383 na ul. Edisonova č.or.
27 v Ostravě-Hrabůvce, který je součástí pozemku par. č. st. 327 k.ú. Hrabůvka, s účelem užívání jesle a
mateřská škola, na částku 600 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.08.2015 nájemci školské právnické osobě
MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, IČ: 01709089, se sídlem Edisonova 383/27, Ostrava-Hrabůvka dle
důvodové zprávy
0195/5
20

Snížení nájemného za pronájem prostor v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, OstravaHrabůvka
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost o snížení nájemného za pronájem prostor v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka,
podanou nájemcem - společností Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.
r. o., IČ: 27731073, se sídlem ul. Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory
rozhodla
zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 26.01.2012, ve znění dodatků, uzavřené na dobu neurčitou
na pronájem prostor o výměře 969,37 m2 a chodby o výměře 186,16 m2 v objektu č. p. 1455, který je
součástí pozemku p.č. st. 1303 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Mjr. Nováka č. or. 34, Ostrava-Hrabůvka, se
společností Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s. r. o., IČ 27731073, se
sídlem ul. Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, s účelem užívání jako školské zařízení, a to z
důvodu snížení nájemného z prostor chodby z částky 150,82 Kč/m2/rok na částku 50 Kč/m2/rok, dle
důvodové zprávy

0196/5
22

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Plzeňská 10, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o velikosti 81 m2 v bytovém domě č.p. 2619 na ul. Plzeňská
č. or. 10 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 3489 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, s paní
Veronikou Krištofovou, bytem Krasnoarmejců 2596/24, Ostrava-Zábřeh, IČ: 76516067 dohodou k
31.01.2015 a o uzavření dodatku k nájemní smlouvě, kde jako jedinou nájemkyní uvedeného prostoru
sloužícího podnikání bude paní Radmila Pobutová, bytem Tylova 2778/2, Ostrava-Zábřeh, IČ: 16629388 dle
důvodové zprávy

0197/5
23

Výpověď z nájmu garáže, zveřejnění záměru na pronájem garáže v bytovém domě na ul.
Provaznická 32, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o podání výpovědi z nájmu prostoru - garáže č. 3 v bytovém domě č.p. 1647 na ul. Provaznická č. or. 32
v Ostravě-Hrabůvce, který je součástí pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka, panu M. K. bytem
Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka dle důvodové zprávy
II. o zveřejnění záměru na pronájem prostoru - garáže č. 3 o velikosti 23,81 m2 v bytovém domě ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 1647 na ul.
Provaznická č. or. 32, Ostrava-Hrabůvka, který je součástí pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka, na
dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce a minimální výší měsíčního nájemného 1.223 Kč vč. DPH

0198/5
24

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Volgogradská 153, 1+2, standard, č. b. 8
V. M., Volgogradská 153, Ostrava-Zábřeh
Markova 16, 1+3, standard, č. b. 1
V. Š. a Z. Š., Markova 16, Ostrava-Zábřeh
Tylova 4, 1+3, standard, č. b. 21
Ž. Š., Tylova 4, Ostrava-Zábřeh
Jubilejní 44, 1+2, standard, č. b. 4
P. H., nar. 25.11.1964, Jubilejní 44, Ostrava-Hrabůvka

0199/5
25

Pacht pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží
Rada městského obvodu
rozhodla
propachtovat pozemek parc.č. 826 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1629 m2, k.ú. Výškovice u Ostravy,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s
roční výpovědní dobou, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Ostrava – Výškovice, IČ:
70968012, P. Lumumby 2341/20, 700 30 Ostrava - Zábřeh takto:
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- 1581 m2 za účelem užívání pozemků jako zahrádkářské osady za pachtovné ve výši 6 Kč/m2/rok, tj. 9.486
Kč/rok
- 48 m2 za účelem užívání pozemků pod zahradními chatkami za pachtovné ve výši 11 Kč/m2/rok, tj. 528
Kč/rok
pachtovné celkem 10.014 Kč/rok
za podmínky úhrady částky za bezesmluvní užívání pozemků
a zmocňuje místostarostku Ing. Hanu Tichánkovou k podpisu dodatku ke smlouvě o pachtu, smlouvě o
právu provést stavbu
0200/5
26

Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 v k.ú. Hrabůvka, ulice Provaznická (parkovací místo č.
30)
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku poz. parc. č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hrabůvka, ulice
Provaznická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, o
výměře 12 m², za účelem užívání parkovacího místa č. 30 pro osobní motorové vozidlo paní M. V., bytem
Fričova 5, Ostrava-Nová Ves, s výší nájemného 45 Kč/m²/rok + DPH v zákonné výši, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu
a
zmocňuje
Ing. Hanu Tichánkovou k podpisu nájemní smlouvy

0201/5
27

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou pod garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví,
na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok, níže uvedeným vlastníkům:
1)pozemek parc.č.st. 1159, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Plavecká, paní V. B.,
bytem U Prodejny 1020/21, Ostrava-Hrabůvka, paní A. K., bytem Severní 1273, Vratimov a paní K. K.,
bytem Písečná 2984/4, Ostrava-Zábřeh
2)pozemek parc.č.st. 2477, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu P.
L., bytem Jižní 2208/18, Ostrava-Zábřeh
3)pozemek parc.č.st. 2954/1, zast. pl. o výměře 224 m2, jednotka č. 23/666, spoluvlastnický podíl
o velikosti 1469/37376, tzn. 8,80 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu R. H.,
bytem Jugoslávská 2841/43, Ostrava-Zábřeh
4)1/2 pozemku parc.č.st. 2970/9, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita RudnáPavlovova, panu M. V., bytem Oblá 1071/9, Ostrava-Mariánské Hory
5)pozemek parc.č.st. 3670, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní
Ing. M. K., bytem Horymírova 2911/102, Ostrava-Zábřeh

0202/5
28

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č.
439/43 zahrada o výměře 327 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání jako zahrady a požádat Zastupitelstvo města
Ostravy o rozhodnutí ve věci nezveřejnit záměr prodeje dotčeného pozemku
ukládá
Haně Tichánkové, místostarostce
vypsat záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova p.p.č. 439/43, zahrada o
výměře 327 m2
Termín: 12. 02. 2015

0203/5
29

Stanovisko ke směně a následnému svěření pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Na Nivách x
Samaritánská a ul. Středoškolská
Rada městského obvodu
vydává
souhlasné stanovisko ke směně pozemků p.p.č. 404/15 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 695/5 ostatní
plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví společnosti Vítkovice, a.s., se sídlem Ruská
2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostrava
a
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žádá
za podmínky nabytí dotčených pozemků do vlastnictví statutárního města Ostrava, o svěření pozemků
p.p.č. 404/15 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 695/5 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 1012/6 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, městskému obvodu Ostrava - Jih, dle důvodové
zprávy
0204/5
30

Ukončení nájemní smlouvy a záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 21m² a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 99m², výměra
celkem 120m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná"
Rada městského obvodu
bere na vědomí
ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/2075/08/Ulr. ze dne 22. 12. 2008, uzavřené s paní Z. N.,
trvale bytem Pavlovova 27, Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání zahrádky na částech pozemků p.p.č. 608/2
- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m² a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 99 m²,
výměra celkem 120 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná" ke dni 8. 10. 2014 dle
důvodové zprávy
a rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m² a
p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 99 m², celková výměra zahrádky 120 m² v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání zahrádky č. 7 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

0205/5
31

Ukončení nájemní smlouvy a záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 31m² a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 99m² , celková
výměra 130m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná"
Rada městského obvodu
bere na vědomí
ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/588/11/Ulr. ze dne 24. 10. 2011, uzavřené s panem P. B.,
trvale bytem Krakovská 1080/14, Ostrava - Hrabůvka, za účelem užívání zahrádky na částech pozemků
p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m² a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře
99 m², celková výměra zahrádky 130 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná" ke dni 1.
1. 2015 dle důvodové zprávy
a rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m² a
p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 99 m², celková výměra zahrádky 130 m² v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná", ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání zahrádky č. 29 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

0206/5
32

Výkup pozemků, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout nevykoupit pozemky parc.č. 808/1 orná půda o celkové
výměře 123 m2, parc.č. 881/1 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 90
m2, parc.č. 883/1 orná půda o výměře 3780 m2, parc.č. 884/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
621 m2, parc.č. 885/7 orná půda o výměře 686 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, od společnosti K 1 RESIDE
DEVELOPMENT, s.r.o., IČ: 27823423, se sídlem Jurečkova 1812/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, za
celkovou kupní cenu ve výši 2.614.940 Kč, do vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava – Jih

0207/5
33

Výpůjčka pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova
Rada městského obvodu
rozhodla
výpůjčit pozemky parc.č. 715/148 zahrada a parc.č. 1014 zastavěná plocha a nádvoří plocha, za účelem
užívání pozemku jako zahrady a pozemku pod rodinným domem, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy – svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, paní M. P., bytem Hýlova 361/32, 700 30 Ostrava - Výškovice

0208/5
34

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/11 o výměře 86 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/11 - zahrada o celkové výměře 86 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Krokova, za účelem užívání zahrádky č. 11 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
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0209/5
35

Záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 458/57 o výměře 50m² a p.p.č. 458/58 o výměře
40m², výměra celkem 90 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 458/57 - zahrada o výměře 50m² a p.p.č. 458/58 zahrada o výměře 40m², celková výměra 90m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem užívání zahrádky u
bytového domu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

0210/5
36

Záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16m² a
p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 104m², výměra celkem 120 m², v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita „ Pavlovova - Rudná“
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16m² a
p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 104m², výměra celkem 120 m² , v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za
účelem užívání zahrádky č. 1 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

0211/5
37

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 841/1 trvalý travní porost o výměře 400 m2
(nepravidelný tvar), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, v
k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem volnočasové aktivity Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Ostrava – Výškovice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

0212/5
38

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi (včetně patrových garáží) cizích vlastníků na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou:
1)pozemek parc.č.st. 2110/15, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt. Vajdy
2)pozemek parc.č.st. 2506, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3)½ pozemku parc.č.st. 2959/11, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita RudnáPavlovova
4)½ pozemku parc.č.st. 2970/5, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita RudnáPavlovova

0213/5
39

Odpis pohledávky s příslušenstvím po zemřelé
Rada městského obvodu
souhlasí
s odpisem pohledávky s příslušenstvím za L. R. z titulu nezaplacených nájmů a služeb spojených s těmito
nájmy ve výši Kč 107.776,50 Kč s příslušenstvím a nákladů řízení ve výši Kč 6.530,-a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o odpisu pohledávek s příslušenstvím za L. R. z
titulu nezaplacených nájmů a služeb spojených s těmito nájmy ve výši Kč 107.776,50 Kč s příslušenstvím a
nákladů řízení ve výši Kč 6.530,--

0214/5
40

Odpisy pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
a souhlasí
s odpisy pohledávek s příslušenstvím za:
- S. K. z titulu nezaplaceného nájemného a služeb spojených s nájmem ve výši Kč 15.077,-- a nákladů řízení
ve výši Kč 940,-- B. A. z titulu nezaplaceného nájemného a služeb spojených s nájmem ve výši Kč 50.824,-- a nákladů řízení
ve výši Kč 4.280,-- T. R. z titulu nezaplaceného nájemného a služeb spojených s nájmem ve výši Kč 63.475,-- a nákladů řízení
ve výši Kč 1.680,-doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o odpisu pohledávek s příslušenstvím za:
- S. K. z titulu nezaplaceného nájemného a služeb spojených s nájmem ve výši Kč 15.077,-- a nákladů řízení
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ve výši Kč 940,-- B. A. z titulu nezaplaceného nájemného a služeb spojených s nájmem ve výši Kč 50.824,-- a nákladů řízení
ve výši Kč 4.280,-- T. R. z titulu nezaplaceného nájemného a služeb spojených s nájmem ve výši Kč 63.475,-- a nákladů řízení
ve výši Kč 1.680,-0215/5
41

Odpis nerealizované projektové dokumentace
Rada městského obvodu
schvaluje
odpis z účtu 042 110 nerealizované projektové dokumentace v tištěné podobě v celkové výši 577.150,- Kč

0216/5
42

Podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace fotbalového areálu Klegova"
Rada městského obvodu
souhlasí
se zahájením přípravy projektu „Revitalizace fotbalového areálu Klegova“ a podáním žádosti o dotaci na
tento projekt v rámci Státní podpory sportu pro rok 2015, Programu 133510 – Podpora materiálně
technické základny sportu
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 31. 01. 2015

0217/5
44P

Žádost zhotovitele o přehodnocení (snížení) smluvní pokuty za nedodržení lhůty realizace
veřejné zakázky „Komplexní zateplení domu B. Václavka 1018/1, 1019/3 a 1020/5, OstravaBělský Les“
Rada městského obvodu
bere na vědomí
informaci o vyměření smluvní pokuty dle smlouvy o dílo č. 4/034/017/2014 včetně Dodatku č. 1 zhotoviteli
BDSTAV MORAVA s.r.o. veřejné zakázky „Komplexní zateplení domu B. Václavka 1018/1, 1019/3 a 1020/5,
Ostrava-Bělský Les“ za nedodržení smluvního ujednání o lhůtě realizace dle Čl. V, odst.10 ve výši 859
384,- Kč.
bere na vědomí
že Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih svou pohledávku (smluvní pokutu) započítal na
svůj dluh (konečnou fakturu) vůči zhotoviteli BDSTAV MORAVA s.r.o.
zamítá
žádost zhotovitele o přehodnocení (snížení) smluvní pokuty za nedodržení lhůty realizace veřejné zakázky
„Komplexní zateplení domu B. Václavka 1018/1, 1019/3 a 1020/5, Ostrava-Bělský Les“
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zaslat zhotoviteli BDSTAV MORAVA s.r.o. veřejné zakázky „Komplexní zateplení domu B. Václavka 1018/1,
1019/3 a 1020/5, Ostrava-Bělský Les“ informaci o usnesetní k žádosti na přehodnocení (snížení) smluvní
pokuty.
Termín: 23. 01. 2015

0218/5
45P

Námitky proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o nich Rekonstrukce reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOB Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
námitky proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce VZ 74.14 na
stavební práce "Rekonstrukce reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOB Ostrava-Jih" podané
stěžovatelem TIMO profistavby s.r.o., se sídlem 1. Máje 1526/66, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 28591801,
právně zast. Mgr. Vadimem Rybářem, advokátem se sídlem Tyršova 1714/27, 702 00 Moravská Ostrava,
IČ: 71466908, a rozhodnutí o nich ze dne 22. 12. 2014

0219/5
47P

Podmínky výzvy (stav. práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - DĚTSKÁ HŘIŠTĚ - OSTRAVA JIH, dětské hřiště č. 3, ul.
Klegova, parc.č. 485/1, k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání 5. schůze rady materiál č. 47P, týkající se Podmínek výzvy (stav. práce dle § 18 odst. 5 zák.č.
137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - DĚTSKÁ HŘIŠTĚ OSTRAVA JIH, dětské hřiště č. 3, ul. Klegova, parc. č. 485/1, k. ú. Hrabůvka
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0220/5
48P

Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za III. a IV. čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o., oddělení školství a kultury
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. a IV. čtvrtletí roku 2014 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové
organizace,
- za III. a IV. čtvrtletí roku 2014 oddělení školství a kultury,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn

0221/5
49P

Výběr nejvhodnější nabídky - „Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v OstravěZábřehu“
Rada městského obvodu
rozhodla
vyloučit uchazeče
č. 5 OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, Poruba, 735 14 Orlová, IČ 02117436
č. 12 DIK stavby s. r. o., Ostrava - Kunčičky, Pernerova 276/19, PSČ 71800 , IČ 25914057
č. 18 EUROprojekt build and technology s. r. o., Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 52/551, PSČ 700 30, IČ
26843226
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění tohoto
přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 81.14 na provedení stavebních
prací „Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě - Zábřehu“ a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem
č. 8 Tomáš STRAUB s.r.o. Ostravská 1847, 748 01 Hlučín, IČ 27762939, za nabídkovou cenu 2 414 933 Kč
bez DPH
jako druhým v pořadí s uchazečem č. 13 STAVO-ČESTAV, s.r.o. Havířov - Šumbark, Jarošova 31/853, PSČ
73601, IČ 64085236, za nabídkovou cenu 2 467 368 Kč bez DPH
jako třetím v pořadí s uchazečem č. 9 MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČ 27833551 za nabídkovou cenu 2 597 639 Kč bez DPH
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Zateplení
objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu“
Termín: 30. 01. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Zateplení
objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu“
Termín: 15. 02. 2015
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 81.14
Termín: 10. 03. 2015

0222/5
50P

Výběr nejvhodnější nabídky (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Revitalizace mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
vyloučit uchazeče
č. 5 DIK stavby s. r. o., Ostrava - Kunčičky, Pernerova 276/19, PSČ 718 00, IČ 25914057
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění tohoto
přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 80.14 na provedení stavebních
prací Revitalizace mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem
č. 8 Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín, IČ 27762939, za nabídkovou cenu 4 352 688,36
Kč bez DPH
jako druhým v pořadí s uchazečem č. 9 MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27833551, za nabídkovou cenu 4 672 309,95 Kč bez DPH
jako třetím v pořadí s uchazečem č.3 MILIMEX s.r.o.-organizační složka Ostrava - Mariánské Hory,
Daliborova 648/38, PSČ 709 00, IČ 2945437 za nabídkovou cenu 4 881 215,60 Kč bez DPH
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ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky Revitalizace
mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka
Termín: 31. 01. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky Revitalizace
mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka
Termín: 10. 02. 2015
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 80.14
Termín: 10. 03. 2015
0223/5
51P

Výběr nejvhodnější nabídky (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) - „Stavební
úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“
Rada městského obvodu
rozhodla
vyloučit uchazeče č. 3 MH - STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 27776506
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek z 30.10.2014 a dle přiloženého
zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 12.14 na
provedení stavebních prací „Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o
dílo s vybraným uchazečem:
BYSTROŇ Group a.s. Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00, IČ 27800466, za nabídkovou cenu 6
742 902 Kč bez DPH
jako druhým v pořadí s uchazečem REVOLT s.r.o. Třinec - Oldřichovice 738, PSČ 73961, IČ 26815966 , za
nabídkovou cenu:
7 999 947 Kč bez DPH
jako třetím v pořadí s uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Ostrava-Přívoz, Kosmova 17/1126, IČ
25357603, za nabídkovou cenu:
8 454 954 Kč bez DPH
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Stavební
úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 31. 01. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Stavební
úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 10. 02. 2015
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 12.14
Termín: 10. 03. 2015

0224/5
52P

VZ 2.15

Dodávka "Tonery originál 2015

Rada městského obvodu
rozhodla
o realizaci veřejné zakázky na dodávku "Tonery originál 2015" zastupující osobou eCentre, a.s. Systémem
sdruženého nákupu
ukládá
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 2.15
Termín: 20. 03. 2015
Ing. Romanu Škubalovi, vedoucímu oddělení informační systém
zajistit plnění VZ 2.15
Termín: 31. 12. 2015

0225/5
53

Zveřejnění záměru na pronájem prostor v objektu na ul.Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem prostor ve 2. NP budovy "A" Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih č. p. 791,
která je součástí pozemku p.č.st. 669 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Horní 791/3 v
Ostravě-Hrabůvce, o celkové výměře 110,56 m2, za účelem pronájmu prostor jako kanceláře na dobu
určitou, bez stanovení minimálmí výše nájemného, dle důvodové zprávy
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0226/5
54P

Variantní řešení - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském
obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016
Rada městského obvodu
rozhodla
o E-aukci na skutečně provedené výkony
ukládá
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony spojené s přípravou VZ 92.14
Termín: 20. 01. 2015

0227/5
55

Rozhodnutí o podání dovolání
Rada městského obvodu
rozhodla
podat dovolání k Nejvyššímu soudu ČR v Brně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. 10. 2014
č.j. 1Co 193/2014-223 a 1Co 194/2014.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zaslat oznámení o rozhodnutí rady městského obvodu advokátu Mgr. Romanu Klimusovi.
Termín: 30. 01. 2015

0228/5
OR

Jmenování členů komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku
Rada městského obvodu
jmenuje
p. por. Bc. Martina Šimka a p. Jiřího Břenka členy komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální,
čistoty a pořádku s účinností od 15. 1. 2015

0229/5
OR

Odvolání člena komise ekonomické, investiční a ekonomického rozvoje
Rada městského obvodu
odvolává
Mgr. Radima Miklase z členství v komisi ekonomické, investiční a ekonomického rozvoje s účinností od 15.
1. 2015
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