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Bc. Martin Bednář

starosta
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která se konala 21. 4. 2016 10:00

(usn. č. 2492/64 - usn. č. 2556/64)
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Přehled usnesení 64. schůze Rady městského obvodu, ze dne 21. 4. 2016 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2492/64 1. Návrh rozpočtových opatření č. 13/2016 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2493/64 2. Žádost o poskytnutí zápůjčky ze Sociálního fondu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

2494/64 3. Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

2495/64 5. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové organizace (Bc. František Dehner,
místostarosta)

2496/64 6. Návrh na vyřazení odcizeného a poškozeného majetku příspěvkových organizace, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

2497/64 7. Poskytnutí finanční podpory (Bc. František Dehner, místostarosta)

2498/64 8. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Bc. František Dehner, místostarosta)

2499/64 9. Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

2500/64 10. Schválení žádosti mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Bc. František Dehner,
místostarosta)

2501/64 11. Souhlas s instalací infrasauny a ochlazovací sprchy do Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvky, A.
Kučery 20, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

2502/64 12. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy a
mateřské školy  Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace (Bc. František Dehner,
místostarosta)

2503/64 13. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

2504/64 14. Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizaci (Bc. František Dehner, místostarosta)

2505/64 15. Změna odpisového plánu na rok 2016 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové
organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. František
Dehner, místostarosta)

2506/64 16. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

2507/64 17. Tisková oprava k usnesení č. 2362/62 ze dne 24.03.2016 (Markéta Langrová, člen rady)

2508/64 18. Ukončení nájmu bytu dohodou, zajištění náhradního bytu, uzavření smlouvy o ubytování, podání výpovědi z
nájmu bytu, pronájem bytu určeného pro soc. potřeby (Markéta Langrová, člen rady)

2509/64 19. Ukončení nájmu nebyt. prostor v bytovém domě na ul. V. Vlasákové 966/2, O.- Bělský Les (Markéta
Langrová, člen rady)

2510/64 20. Ukončení výpůjčky garáži č. 1 a 7 na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh, zveřejnění záměru na pronájem (Markéta
Langrová, člen rady)

2511/64 21. Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

2512/64 22. Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy v budově č.p.1492 na ul. Horní 55, O-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

2513/64 23. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (P. N., M. Ž., V. a J. G., L. J., R. T.) (Markéta Langrová, člen rady)

2514/64 24. Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 3/u/032/326/06 o připojení elektrické požární signalizace objektu na
pult centrální ochrany HZS MSK (Markéta Langrová, člen rady)

2515/64 25. Pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2516/64 26. Pronájem pozemků pod stávajícícmi garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2517/64 27. Pronájem pozemku st. p.č. 6020/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m²,  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2518/64 28. Souhlas s umístěním stavby, smlouva o právu provést stavbu na pozemku a záměr na změnu nájemní
smlouvy v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2519/64 29. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti, právo provést
stavbu k částem pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2520/64 30. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti, právo provést
stavbu k částem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2521/64 31. Stanovisko k záměru prodeje podílu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)
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2522/64 32. Uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nemovitosti - pozemek v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2523/64 33. Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 237/10 v k.ú. Hrabůvka, ul. Velflíkova - restaurační zahrádka (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

2524/64 34. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2525/64 35. Záměr na změnu smlouvy o nájmu pozemku, smlouvy o právu provést stavbu - informační zařízení na území
obvodu (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2526/64 36. Zřízení věcného břemene - služebnosti, Optima spol. s r.o. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2527/64 37. Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (1) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2528/64 38. Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (2) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2529/64 39. Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (3) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2530/64 40. I. S. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

2531/64 41. J. S. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

2532/64 42. J. L., J. L. - žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

2533/64 43. J. P. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

2534/64 44. R. J. - žádost o prominutí pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

2535/64 45. V. H. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

2536/64 46. Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty (Bc. Martin Bednář, starosta)

2537/64 48P. Ukončení smluvního vztahu dle smlouvy o dílo č. 3u/034/096/2004 písemnou výpovědí (Bc. František Dehner,
místostarosta)

2538/64 49P. Podmínky výzvy  (dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) -
„Výměna nákladních výtahů v MŠ Gurťjevova, MŠ Volgogradská, MŠ Mitušova 4, MŠ P. Lumumby 14“ VZ
49.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2539/64 50P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Nákup myček pro mateřské školy zřízené
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2540/64 51P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 300 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I.
čtvrtletí r. 2016 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2541/64 52P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Regenerace sídliště Ostrava-Jih,
řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

2542/64 53P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování průkazů energetické náročnosti
budov pro bytové domy (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2543/64 54P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava zahradních teras, MŠ Tylova
37, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2544/64 55P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Provádění oprav (instalatérských a
topenář., elektroinstal., zámečn. a sklenář. prací) v obytných domech v majetku SMO svěř. MOb O.-Jih (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2545/64 56P. Podmínky výzvy  (dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) -
„Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. Klegova 23,
Ostrava-Hrabůvka"  VZ 58.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2546/64 57P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Oprava chodníků v zahradě MŠ
Za Školou 1, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2547/64 58P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)  -" Zpracování projektové
dokumentace na rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO"  VZ 47.16 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2548/64 59P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni
ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

2549/64 60P. Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parc. č. 783/17, 783/18, 783/19, k. ú. Zábřeh nad Odrou - ul.
Petruškova (Bc. František Dehner, místostarosta)

2550/64 61P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Generální oprava střechy včetně
zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2551/64 62P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - "Zajištění přepravy dětí z mateřských škol
zřízených obvodem Ostrava-Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2552/64 63. Snížení nákladů na nákup energií pro občany obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2553/64 64. Pronájem prostor sloužících podnikání v  I. NP objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)
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2554/64 65. Návrh na vydání Zásad pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

2555/64 66. Zpětvzetí žádosti o dotaci na projekt  „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“
(Bc. Martin Bednář, starosta)

2556/64 OR Změna termínu schůze rady (Bc. Martin Bednář, starosta)

staženo 4. Záměr na pronájem části vývěsní skříňky o rozloze 1x formát A5 ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih umístěné na veřejném pohřebišti na ulici U Studia, za účelem umístění
nabídky kamenických služeb (Věra Válková, místostarostka)

staženo 47P. Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace (Bc. František
Dehner, místostarosta)

about:blank
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2492/64  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 13/2016

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6173, pol. 5169 o 60 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6173, pol. 5152 o 50 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6173, pol. 5157 o 10 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 40 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5222 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5222 o 20 tis. Kč

schvaluje

3a)
- změnu závazných ukazatelů dle důvodové zprávy

3b)
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331 o 1 288 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG 347 o 727 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG 304 o 561 tis. Kč

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 25 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1138 o 25 tis. Kč

5)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 847 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2333, pol. 6121, ORG 1165 o 847 tis. Kč

6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 566 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1166 o 566 tis. Kč

7)
- zvyšují investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213 o 51 tis. Kč
- zvyšují investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4216 o 852 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 903 tis. Kč

8)
- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5164 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 3319, pol. 5222 o 20 tis. Kč

2493/64  
2

Žádost o poskytnutí zápůjčky ze Sociálního fondu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost  pana  K.  T.,  zaměstnance  Statutárního města  Ostravy,  zařazeného  do  Úřadu městského  obvodu
Ostrava-Jih o poskytnutí zápůjčky na řešení tíživé životní situace z prostředků Sociálního fondu,
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit poskytnutí zápůjčky na řešení tíživé životní situace z prostředků
Sociálního fondu panu K.  T.,  zaměstnanci  Statutárního města Ostravy,  zařazeného do Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih.

2494/64  
3

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

I. 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. 36
P. A., bytem Ostrava-Hrabůvka, Odborářská 74

II. o ukončení nájmu bytu v bytovém domě na ulici Odborářská v Ostravě-Hrabůvce dohodou smluvních
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stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku dle důvodové zprávy

P. A., bytem Ostrava-Hrabůvka, Odborářská 74

2495/64  
5

Jmenování  členů  konkurzní  komise  pro  konkurzní  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo  ředitele
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

konkurzní komisi včetně tajemníka pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové organizace v tomto složení :
1) předseda komise - Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise    - Ing. Gabriela Tóthová, DiS, zástupce zřizovatele
                                 - Karel Richter, zástupce ČŠI
                                 - Ing. Pavlína Kadrnková, zástupce KÚ MSK
                                 - Mgr. Vlasta Krmášková, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                 - Mgr. Jana Krejčí, zástupce školské rady
                                 - Mgr. Petra Kalousková, odborník v oblasti státní správy,organizace a řízení v obl.
školství
3) tajemník komise - Zuzana Böhmová, zaměstnanec zařazený do odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
ukládá

starostovi Městského obovdu Ostrava-Jih jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise

2496/64  
6

Návrh  na  vyřazení  odcizeného  a  poškozeného  majetku  příspěvkových  organizací,  jejichž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o  vyřazení  odcizeného  majetku  z  inventarizace  Základní  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Provaznická  64,
příspěvkové organizace  v celkové hodnotě Kč 6 989,00 a poškozeného majetku z inventarizace Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace v celkové hodnotě Kč 18
840,00 dle předloženého návrhu

2497/64  
7

Poskytnutí finanční podpory

Rada městského obvodu

rozhodla

o  poskytnutí  peněžitého  daru  Hasičskému  záchrannému  sboru  Moravskoslezského  kraje,  Výškovická
2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561, DIČ: CZ70884561 v celkové hodnotě 20.000 Kč
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy
uděluje souhlas

s použitím znaku a loga Městského obvodu Ostrava-Jih Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561, DIČ: CZ70884561 za účelem propagace
Městského obvodu Ostrava-Jih

2498/64  
8

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B,  příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 119 988,00, dle důvodové zprávy

2499/64  
9

Přerušení provozu mateřských škol,  jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2016, za předpokladu, že bude zajištěna
péče o děti  v  období  přerušení provozu jednotlivých mateřských škol,  jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

2500/64  
10

Schválení  žádosti  mateřské školy  Harmonie  Ostrava-Hrabůvka,  Zlepšovatelů  27,  příspěvkové
organizace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Rada městského obvodu

schvaluje

projekt  Mateřské  školy  Harmonie  Ostrava-Hrabůvka,  Zlepšovatelů 27,  příspěvkové  organizace  "Na naší
zahradě se pořád něco děje"
doporučuje

about:blank
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projekt  Mateřské  školy  Harmonie  Ostrava-Hrabůvka,  Zlepšovatelů 27,  příspěvkové  organizace  "Na naší
zahradě  se  pořád  něco  děje"  k  předložení  do  dotačního  programu Moravskoslezského  kraje  "Podpora
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017"

2501/64  
11

Souhlas s instalací infrasauny a ochlazovací sprchy do Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Hrabůvky, A. Kučery 20, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s instalací infrasauny a ochlazovací sprchy do Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvky, A. Kučery
20, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

2502/64  
12

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy a mateřské školy  Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy
a mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

2503/64  
13

Souhlas  s  přijetím  daru  pro  příspěvkové  organizace  zřízené  Statutárním  městem  Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s  přijetím  daru do  vlastnictví  příspěvkové  organizace  zřízené  Statutárním  městem  Ostrava,  Městským
obvodem Ostrava-Jih

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace - věcný dar ve
výši Kč 187,00 od Sdružení rodičů při ZŠ Kosmonautů 13, Kosmonautů 2218/13 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ
26613336
- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace - věcný dar ve
výši Kč 3 325,00 od pana F. M., Volgogradská 55, 700 30 Ostrava-Zábřeh
- Mateřské školy  Ostrava-Dubina,  A.  Gavlase 12A,  příspěvkové  organizace  - finanční dar  ve  výši  Kč 10
000,00 od Ing. Adama Rykaly, poslance Parlamentu ČR  dle důvodové zprávy

2504/64  
14

Výjimka  z  počtu  dětí  v  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Hrabůvka,  Mitušova  16,
příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení  výjimky  z  počtu  dětí   v  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Hrabůvka,  Mitušova  16,
příspěvkové organizaci,  odloučeném pracovišti mateřské školy Mitušova 6, pro školní rok 2016/2017, dle
předloženého návrhu.

2505/64  
15

Změna  odpisového  plánu  na  rok  2016  Mateřské  školy  Ostrava-Výškovice,  Staňkova  33,
příspěvkové  organizace,   jejíž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,  Městský  obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu  odpisového  plánu  Mateřské  školy  Ostrava-Výškovice,  Staňkova  33,  příspěvkové  organizace  dle
důvodové zprávy

2506/64  
16

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 smlouvy
o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 13
P. M.,  Horní 3

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 49
P. I., J. Maluchy 61

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 75
D. J., Horní 3

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 11
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M. J., L. Hosáka 23

V. Košaře 4, 0+1, standard, č. b. 48
V. T., J. Škody 8

Rodimcevova 22a, 1+1, standard, č. b. 1
M. D., Svazácká 8

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 57
J. K., F. Formana 33

Provaznická 32, 1+3, standard, č. b. 22
Š. R., Lumírova 9

Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 35
K. T., Klimkovická 55, Ostrava-Poruba

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 50
B. P., Horní 3

2) nevybrat nájemce na pronájem bytu " "Výběrovým řízením - smluvní nájemné na m2" a pronájem bytu
formou "Výběrového řízení-smluvní nájemné na m2" znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 13
Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 68
rozhodla

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

II.

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

Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 9
M. P., Vítězná 5, Ostrava-Mor. Ostrava a K. L., Hajní 488, Krmelín

Jubilejní 48, 1+1, standard, č. b. 2
K. M., F. Formana 33

III.

o  pronájmu bytu výběrovým  řízením  v  rámci  nízkonákladového  bydlení  na  dobu učitou,  a  to  ode  dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

F.  Formana 34, 0+2, standard, č. b. 16
H. K., J. Maluchy 9

2507/64  
17

Tisková oprava k usnesení č. 2362/62 ze dne 24.03.2016

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu nebytového prostoru - garáže č. 7 v bytovém domě na ul. Oráčova 1326/1 v Ostravě-
Hrabůvce, podanou nájemcem Ing. M. Š., bytem Jana Maluchy 203/51, Ostrava-Dubina,
rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem volného prostoru - garáže č. 7, o velikosti 17,44 m2, v bytovém domě ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Oráčova 1326/1 v
Ostravě-Hrabůvce, který je umístěn na pozemku parc. č. st.  1286 v k.ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výši měsíčního nájemného 1.019 Kč vč. DPH za účelem užívání
jako garáže pro motorové vozidlo

2508/64  
18

Ukončení nájmu bytu dohodou, zajštění náhradního bytu, uzavření smlouvy o ubytování, podání
výpovědi z nájmu bytu, pronájem bytu určeného pro soc. potřeby

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

C. V., P. Lumumby 23/2160, Ostrava-Zábřeh a C. A., P. Lumumby 23/2160, Ostrava-Zábřeh, č. b. 5
S. M., Zlepšovatelů 58/578, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 3
H. J., Jubilejní 9/253, č. b. 3
L. L., Horymírova 125/3064, č. b. 84

II.
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1) o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy

Zlepšovatelů 18/558, 1+2, standard, č. b. 2
P. G., Jubilejní 30a/297

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

P. G., Jubilejní 30a/297, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 2

III.

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

místnost č. 11 - P. J., Čujkovova 38
místnost č. 13 - Š. Y., Horní 3
místnost č. 14 - P. K., Horní 3
místnost č. 16 - L. M., Havířská 1, Ostrava-Mor. Ostrava
místnost č. 19 - H. I., Horní 3

IV.

o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2 občanského zákoníku, dle důvodové zprávy

N. M., Mňukova 24/3022 a N. M., (trvale bytem Čujkovova 36/1739, Ostrava-Zábřeh) Mňukova 24/3022, č.
b. 9
F. Z., Svornosti 7/2368, č. b. 3

V.

o uzavření smlouvy o nájmu bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 5
H. J., trvale bytem Čujkovova 31

2509/64  
19

Ukončení nájmu nebyt. prostor v bytovém domě na ul. V. Vlasákové 966/2, O.- Bělský Les

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu nebytového prostoru v bytovém domě na ul. V. Vlasákové 966/2 v Ostravě-Bělském Lese,
podanou nájemcem MUDr. A. T., bytem Tylova 2791/27, Ostrava-Zábřeh
rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem volného nebytového prostoru, o velikosti 77,52 m2, v bytovém domě ve
vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih,  na  ul.  Vl.  Vlasákové
966/2 v Ostravě-Bělském Lese, který je součástí pozemku parc. č. 143 v k.ú. Dubina u Ostravy, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výši nájemného 380 Kč/m2/rok vč. DPH, bez určení
účelu užívání za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l),
m), a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a
jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

2510/64  
20

Ukončení  výpůjčky  garáži  č.  1  a  7  na  ul.  Čujkovova  23,  O.-Zábřeh,  zveřejnění  záměru  na
pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o  ukončení  výpůjčky  garáží  č.  1  a  7  v  garážovém  objektu ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, který se nachází na pozemku parc. č. st. 2079, zastavěná plocha
a nádvoří, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož vlastníkem je společnost ArcelorMittal Ostrava a.s., a který tvoří
součást bytového domu na ul. Čujkovova 1715/23 v Ostravě-Zábřehu, na základě žádosti jednatelů spolku
FC OSTRAVA -JIH, zapsaný spolek, IČ: 70312966, se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a, Ostrava-Zábřeh, a to
dohodou ke dni 01.06.2016,

II.
o  zveřejnění  záměru na  změnu smlouvy  o  výpůjčce  č.  17/032/111/11 ze  dne  25.11.2011,  uzavřené  s
vypůjčitelem garáží č. 1,  2 a 7 v garážovém objektu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih, který se nachází na pozemku parc. č. st. 2079, zastavěná plocha a nádvoří,
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož vlastníkem je společnost ArcelorMittal Ostrava a.s., a který tvoří součást
bytového domu na ul. Čujkovova 1715/23 v Ostravě-Zábřehu,a to z důvodu ukončení výpůjčky garáží č. 1 a
7 a ponechání ve výpůjčce garáže č. 2, za účelem uskladnění technického zařízení fotbalového klubu, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,

III.
o zveřejnění záměru na pronájem volného prostoru - garáže č. 1, o výměře 22 m2, v garážovém objektu ve
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vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih,   který se  nachází  na
pozemku parc.  č.  st.  2079,  zastavěná plocha a  nádvoří,  v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  jehož vlastníkem je
společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.,  a který tvoří součást bytového domu na ul.  Čujkovova 1715/23 v
Ostravě-Zábřehu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výši měsíčního nájemného
1.000 Kč vč. DPH, za účelem užívání jako garáže pro motorové vozidlo,

IV.
o zveřejnění záměru na pronájem volného prostoru - garáže č. 7, o výměře 15,30 m2, v garážovém objektu
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih,  který se nachází na
pozemku parc.  č.  st.  2079,  zastavěná plocha a  nádvoří,  v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  jehož vlastníkem je
společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.,  a který tvoří součást bytového domu na ul.  Čujkovova 1715/23 v
Ostravě-Zábřehu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výši měsíčního nájemného
1.000 Kč vč. DPH, za účelem užívání jako garáže pro motorové vozidlo,

2511/64  
21

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

A. G., Fr. Formana 278/30, č. b. 4
E. N., Zlepšovatelů 560/22, č. b. 6
B. J., V. Košaře 125/4, č. b. 28

2512/64  
22

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy v budově č.p.1492 na ul. Horní 55, O-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit  záměr  změny  nájemní  smlouvy  uzavřené  dne  11.01.1996,  ve  znění  pozdějších  dodatků,  na
pronájem prostor o výměře 168,8 m2, v budově č.p. 1492 stavba občanského vybavení, která je součástí
pozemku p.č.st.  1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.  Hrabůvka,  na ul.  Horní č.  or.  55 v Ostravě-
Hrabůvce, na dobu neurčitou, za účelem umístění a provozování pošty, a to z důvodu zvýšení nájemného z
částky  190 Kč/m2/rok  na  500 Kč/m2/rok  a  úpravy  výpovědní  doby  ze  tří  měsíců  na  šest  měsíců,  dle
důvodové zprávy

2513/64  
23

Žádost o uzavření splátkového kalendáře (P. N., M. Ž., V. a J. G., L. J., R. T.)

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření splátkového kalendáře
- s p. P. N. na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby, za byt na ul.  Mňukova 3022/24, Ostrava-
Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 700 Kč, a to po dobu 16 měsíců, poslední 17. splátka
je stanovena ve výši 512 Kč,
dle důvodové zprávy
- s p.  M.  Ž.  na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby,  za byt na ul.  Slezská 402/11,  Ostrava-
Hrabůvka, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 2.000 Kč, a to po dobu 15 měsíců, poslední 16.
splátka je stanovena ve výši 1.104 Kč,
- s manž. pí Ing. V. G. a p. J. G. na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby, za byt na ul. Jubilejní
349/59,  Ostrava-Hrabůvka,  formou pravidelných měsíčních splátek  ve  výši  2.500 Kč,  a  to  po  dobu 15
měsíců, poslední 16. splátka je stanovena ve výši 1.507 Kč,
- s pí L. J. na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby a poplatku (úroku) z prodlení za pozdní úhradu
nájemného  a  služeb s nájmem spojených,  za  byt  na  ul.  Edisonova  382/25,  Ostrava-Hrabůvka,  formou
pravidelných měsíčních splátek ve výši 5.000 Kč, a to po dobu 8 měsíců, poslední 9. splátka je stanovena ve
výši 2.746 Kč,
- s pí R. T. na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby, za byt na ul. Pavlovova 1628/71, Ostrava-
Zábřeh,  formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 2.600 Kč,  a to po dobu 16 měsíců,  poslední 17.
splátka je stanovena ve výši 1.289 Kč,

2514/64  
24

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 3/u/032/326/06 o připojení elektrické požární signalizace
objektu na pult centrální ochrany HZS MSK

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  Dodatku č.  2 ke smlouvě č.  3/u/032/326/06 ze dne 12.2.2007 o připojení  elektrické požární
signalizace  objektu  na  zařízení  dálkového  přenosu  a  zajištění  provozu  zařízení  dálkového  přenosu  -
vyhodnocovací  části  na  Integrovaném  bezpečnostním  centru  Moravskoslezského  kraje,  mezi  Českou
republikou-Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561, se sídlem Výškovická
40,  Ostrava-Zábřeh,  zastoupeným krajským ředitelem plk.  Ing.  Zdeňkem Nytrou a statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih v rozsahu dle předloženého návrhu
zmocňuje

Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 3/u/032
/326/06

about:blank
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2515/64  
25

Pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout parkovací stání č. 76 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský
Les, paní O. N., bytem Vl. Vlasákové 939/11, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou a  s  výší
nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

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

2516/64  
26

Pronájem pozemků pod stávajícícmi 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)pozemek p.č.st. 2395, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu L. R.,
bytem Svazácká 2159/54, Ostrava-Zábřeh
2)pozemek p.č.st. 2426, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu L. B.,
bytem Patrice Lumumby 2311/50, Ostrava-Zábřeh
3)pozemek p.č.st. 2434, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu J. K.,
bytem Břenkova 2965/17, Ostrava-Zábřeh

2517/64  
27

Pronájem pozemku st. p.č. 6020/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m²,  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.  p.č.  6020/2 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 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 panu T. H.i, bytem Jižní 2164/17, Ostrava -
Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 55 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

2518/64  
28

Souhlas s umístěním stavby, smlouva o právu provést stavbu na pozemku a záměr na změnu
nájemní smlouvy v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby spočívající v osazení nového podzemního zásobníku LPG  o objemu 9,1 m3 v rámci akce
„REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ  ČS LPG areál ČS PHM MOL, Ostrava“ na část pozemku p.p.č.  100/8 ostatní
plocha  v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  ul.  Výškovická,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

a) uzavřít se společností MOL Česká republika, s.r.o., IČ: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové
Město, 11000 Praha 1, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
b) o záměru změnit Nájemní smlouvu č. 2/a/013/52/95 ze dne 15.6.1995, ve znění dodatku, uzavřenou s
právním  předchůdcem společnosti MOL Česká republika, s.r.o., IČ: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3,
Nové  Město,  11000 Praha  1,  za  účelem  výstavby  a  provozování  čerpací  stanice,  doplňkových služeb a
souvisejících zařízení, a to zúžením předmětu nájmu, kdy předmětem nájmu budou pozemky p.p.č. 100/8 o
výměře 2445 m2, p.p.č. 100/22 o výměře 2563 m2 a st.p.č. 6137 o výměře 235 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, na dobu užívání sjednanou v nájemní smlouvě

2519/64  
29

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se  vstupem,  realizací  a  umístěním  stavby  vsazení  tří  trasových  uzávěrů  do  tras  stávajících  ocelových
nízkotlakých plynovodů DN 200 a DN 150 v délce cca 5,0 bm před a za křížením ul.  Horní v rámci akce
"REKO MS Ostrava - Horní, techn. kanál", na částech pozemků parc.č. 100/1 ostatní plocha, zeleň, parc.č.
100/14 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 267 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Dubina u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti  k  částem pozemků parc.č.  100/1 ostatní plocha,  zeleň,  parc.č.
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100/14 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 267 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Dubina u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy,  se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem umístění
stavby vsazení tří trasových uzávěrů do tras stávajících ocelových nízkotlakých plynovodů DN 200 a DN 150
v délce cca 5,0 bm před a za křížením ul. Horní v rámci akce "REKO MS Ostrava - Horní, techn. kanál", ve
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17,
za úplatu 500 Kč bez DPH + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm za umístění tří trasových uzávěrů
do tras stávajících ocelových nízkotlakých plynovodů DN 200 a DN 150

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného strpět zřízení a provozování plynárenského zařízení,  a to vše v rozsahu daném geometrickým
plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2018 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem stavby
tří trasových uzávěrů umístěných do tras stávajících ocelových nízkotlakých plynovodů DN 200 a DN 150 -
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 úplatného věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

2520/64  
30

Souhlas se vstupem, realizací,  umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti,
právo provést stavbu k částem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby vsazení dvou trasových uzávěrů do trasy stávajícího ocelového
nízkotlakového plynovodu DN 200 v délce cca 5,0 bm před a za křížením ul. Výškovická v rámci akce "REKO
MS TU Ostrava - Výškovická",  na částech pozemků parc.č. 762/1 ostatní plocha, silnice, parc.č. 793/281
ostatní  plocha,  zeleň a  parc.č.  740/50 ostatní  plocha,  zeleň v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků parc.č. 762/1 ostatní plocha, silnice, parc.č.
793/281  ostatní  plocha,  zeleň  a  parc.č.  740/50  ostatní  plocha,  zeleň  v  k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  ve
vlastnictví statutárního města Ostravy,  se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem umístění
stavby vsazení dvou trasových uzávěrů do trasy stávajícího ocelového nízkotlakého plynovodu DN 200 v
délce cca 5,0 bm před a za křížením ul. Výškovická v rámci akce "REKO MS TU Ostrava - Výškovická", ve
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17,
za úplatu 500 Kč bez DPH + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm za umístění dvou trasových uzávěrů
do trasy stávajícího ocelového nízkotlakého plynovodu DN 200  

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného strpět zřízení a provozování plynárenského zařízení,  a to vše v rozsahu daném geometrickým
plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2018 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem stavby
dvou  trasových  uzávěrů  umístěných  do  trasy  stávajícího  ocelového  nízkotlakého  plynovodu  DN  200  -
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 úplatného věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

2521/64  
31

Stanovisko k  záměru  prodeje  podílu  na  pozemku  v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  lokalita  Rudná-
Pavlovova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat podíl o velikosti 1/2
na pozemku p.č.st. 2955/14, zastavěná plocha 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih

2522/64  
32

Uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nemovitosti - pozemek v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Proskovická

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/245/08/Wyb. ze dne 9.4.2009 ve znění
dodatků č. 1-5 se společností MOL Česká republika, s.r.o., IČ: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110
00 Praha 1 - Nové Město, ve znění přílohy tohoto materiálu

2523/64  
33

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 237/10 v k.ú. Hrabůvka, ul.  Velflíkova - restaurační
zahrádka

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 237/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 31 m² v k.ú. Hrabůvka,
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ulice Velflíkova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem provozování restaurační zahrádky na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
vyzvat dotčeného zájemce, aby si zažádal o stanovisko památkářů
Termín: 12. 05. 2016

2524/64  
34

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 p.č.st. 2344, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2) pozemek p.č.st. 2516, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3) pozemek p.č.st.3631, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4) 1/2 pozemku p.č.st. 2957/14, zast. pl. o výměře 10,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova
5) část pozemku p.č.st. 2966/1, zast. pl. o výměře 10,06 m2 (celková výměra 230 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38630 příslušejícího k jednotce 11/358 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
6) 1/2 pozemku p.č.st.  2967/7,  zast.  pl.  o  výměře  9,5 m2 v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  lokalita  Rudná-
Pavlovova
7) část pozemku p.č.st. 2972/1, zast. pl. o výměře 10,51 m2 (celková výměra 240 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti  845/19297 příslušejícího k jednotce 5/217 v k.ú.  Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova

2525/64  
35

Záměr  na  změnu  smlouvy  o nájmu pozemku,  smlouvy  o právu provést stavbu  -  informační
zařízení na území obvodu

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku, Smlouvu o právu provést stavbu č. 7/014/327/14/Ulr. ze dne
11.11.2014, uzavřenou se společností RENGL, s.r.o., IČ: 25420160,  se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec
XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, a to takto
a) změnit účel nájmu na „umístění a provozování plakátovacích ploch, výlepových válců a plakátovací stěny“
b) změnit výměru celkové pohledové plochy z 148,2 m2 na 199 m2
c) rozšířit předmět nájmu o část pozemku p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2 -  1 ks
plakátovací plochy a p.p.č. 1237/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 - 1 ks plakátovací
plochy v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

2526/64  
36

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Optima spol. s r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih
za účelem uložení horkovodní přípojky  v celkové délce 12,78 běžných metrů v rámci stavby  "Horkovodní
přípojka a nová PS Kotva, Výškovická ul.  O.-Zábřeh"  ve prospěch oprávněné nemovité věci - pozemku
st.p.č. 3037 zastavěná plocha a nádvoří, jehož  součástí je stavba č.p. 2637, obč. vybavenost, vše v  k.ú.
Zábřeh nad Odrou, která je ve vlastnictví společnosti Optima spol. s r.o. IČO:13643959, se sídlem Rytířská
400/22, 110 00  Praha 1,  za úplatu 500,- Kč za každý i započatý běžný metr + zákonná sazba DPH, tj. za
celkovou úplatu 6.500,- Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné  břemeno  se  sjednává  na  dobu neurčitou a  obsahem  věcného  břemene  je  právo  mít  umístěnu,
 provozovat  a  udržovat  horkovodní  přípojku,  dle  rozsahu   vyznačeném  geometrickým  plánem  č.
2090-183/2002
rozhodla

uzavřít se společností  Optima spol.  s r.o.,  IČO: 13643959,  se sídlem Rytířská 400/22, 110 00  Praha 1
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

2527/64  
37

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (1)

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky p.p.č. 434/28 - ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 434/35 -
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  a  p.p.č.  434/37 -  ostatní  plocha,  jiná  plocha  v  k.ú.  Hrabůvka,  ve
vlastnictví  statutárního  města  Ostrava,  svěřené  městskému  obvodu  Ostrava  -  Jih,  za  účelem  uložení
horkovodní přípojky v celkové délce 98,38 běžných metrů ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s.,
IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu ve výši
14 642 Kč + zákonná sazba DPH.
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Věcné  břemeno  se  sjednává  na  dobu  neurčitou  a  obsahem  věcného  břemene  je  právo  spočívající  v
povinnosti  povinného trpět  umístění  a  užívání  horkovodní  přípojky  v  částech citovaných pozemků,  dále
právo oprávněného vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou,  opravami a odstraněním horkovodní přípojky,  a to vše v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 880-32/2002.

a rozhodla

uzavřít  se  společností  Veolia  Energie  ČR,  a.s.,  IČO:  45193410,  se  sídlem  28.  října  3337/7,  Moravská
Ostrava,  702  00   Ostrava  Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti  ve  znění  přílohy  tohoto
materiálu.

2528/64  
38

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (2)

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek p.p.č. 270/6 - ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava,  svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih,  za účelem uložení
horkovodní přípojky v celkové délce 137,6 běžných metrů ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s.,
IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu ve výši
 34 400 Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné  břemeno  se  sjednává  na  dobu  neurčitou  a  obsahem  věcného  břemene  je  právo,  spočívající  v
povinnosti  povinného  trpět  umístění  a  užívání  horkovodní  přípojky  pro  zásobování  HPS teplem  v  části
citovaného pozemku, dále právo oprávněného vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek v nezbytně nutném
rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním horkovodní
přípojky  pro  zásobování  HPS  teplem,  a  to  vše  dle  rozsahu  vyznačeném  geometrickým  plánem  č.
1041-119/2007.

rozhodla

uzavřít  se  společností  Veolia  Energie  ČR,  a.s.,  IČO:  45193410,  se  sídlem  28.  října  3337/7,  Moravská
Ostrava,  702  00   Ostrava  Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti  ve  znění  přílohy  tohoto
materiálu.

2529/64  
39

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (3)

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky p.p.č. 654/16 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/47
ostatní  plocha,  zeleň  v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřených
městskému obvodu Ostrava – Jih za  účelem uložení teplovodní  přípojky  v  celkové délce  60,11 bm ve
prospěch  společnosti  Veolia  Energie  ČR,  a.s.,  IČO:  45193410,  se  sídlem  28.  října  3337/7,  Moravská
Ostrava,702 00  Ostrava,  za celkovou úplatu 9.017,- Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění a užívání teplovodní přípojky,  dále vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky   v nezbytně nutném
rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním teplovodní
přípojky, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 2273-44/2005
rozhodla

uzavřít se společností  Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská
Ostrava, 702 00  Ostrava Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto
materiálu

2530/64  
40

I. S. - odpis pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za pí I.  S.,  ve výši 61 237,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 15 599,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 4 na ul. Jičínská 17 v Ostravě-Výškovicích a ve
výši 5 610,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

Odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí I.  S.,  ve výši 61 237,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 15 599,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 4 na ul. Jičínská 17 v Ostravě-Výškovicích a ve
výši 5 610,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

about:blank
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2531/64  
41

J. S. - odpis pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za pí  J.  S.,  ve  výši  154 340,- Kč s příslušenstvím  a  vyčísleného příslušenství  ve  výši  468,- Kč z titulu
dlužného  nájemného  a  služeb  spojených  s  užíváním  bytu  č.  4  na  ul.  Proskovická  37/679  v  Ostravě-
Výškovicích a ve výši 7 786,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí  J.  S.,  ve  výši  154 340,- Kč s příslušenstvím  a  vyčísleného příslušenství  ve  výši  468,- Kč z titulu
dlužného  nájemného  a  služeb  spojených  s  užíváním  bytu  č.  4  na  ul.  Proskovická  37/679  v  Ostravě-
Výškovicích a ve výši 7 786,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

2532/64  
42

J. L., J. L. - žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatků  a úroků z prodlení

za panem J.  L.  ,  vyčísleného příslušenství  ve  výši 90 % z dlužné částky,  tj.  210 173,40 Kč Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 8 na ul. Samoljovova č.p. 1758/3 v Ostravě-
Zábřehu,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

prominout poplatky  a úroky z prodlení

za panem J.  L.  ,  vyčísleného příslušenství  ve  výši 90 % z dlužné částky,  tj.  210 173,40 Kč Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 8 na ul. Samoljovova č.p. 1758/3 v Ostravě-
Zábřehu,

dle důvodové zprávy

2533/64  
43

J. P. - odpis pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za panem J.   P.,  ve výši 596,50 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu  na ul. J. Matušky v Ostravě-Dubině a ve výši 600,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

2534/64  
44

R.  J. - žádost o prominutí pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatků  a úroků z prodlení

za pí R. J.,   ve výši 90 % vyčísleného příslušenství z dlužné částky,  tj.  308 225,60 Kč z titulu dlužného
nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 2 na ul. Jiříkovského č.p. 152/9 v Ostravě-Dubině,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

about:blank
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Zastupitelstvu městského obvodu

prominout poplatky  a úroky z prodlení

za pí R. J.,   ve výši 90 % vyčísleného příslušenství z dlužné částky,  tj.  308 225,60 Kč z titulu dlužného
nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 2 na ul. Jiříkovského č.p. 152/9 v Ostravě-Dubině,

dle důvodové zprávy

2535/64  
45

V. H. - odpis pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za panem V. H., ve výši 123 160,60 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu  na ul. V. Jiříkovského v Ostravě-Dubině a ve výši 5 526,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

Odepsat pohledávky s příslušenstvím

za panem V. H., ve výši 123 160,60 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu  na ul. V. Jiříkovského v Ostravě-Dubině a ve výši 5 526,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

2536/64  
46

Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty

Rada městského obvodu

schvaluje

zahraniční  pracovní  cestu  Bc.  Martina  Bednáře,  starosty,  Ing.  Hany  Tichánkové,  místostarostky,  Bc.
Františka  Dehnera,  místostarosty  na Slovensko (Košice) ve  dnech 3.  -  5.  5.  2016 za  účelem  účasti  na
pracovně-společenském setkání během oslav Dne města Košice.

2537/64  
48P

Ukončení smluvního vztahu dle smlouvy o dílo č. 3u/034/096/2004 písemnou výpovědí

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení smluvního vztahu dle smlouvy o dílo č. 3u/034/096/2004 písemnou výpovědí
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zpracovat a odeslat písemnou výpověď  zhotoviteli dle čl. X odst. 2 SoD č. 3u/034/096/2004
Termín: 31. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit písemnou výpověď  dle čl. X odst. 2 SoD č. 3u/034/096/2004
Termín: 29. 04. 2016

2538/64  
49P

Podmínky výzvy  (dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části
II. Zásad) - „Výměna nákladních výtahů v MŠ Gurťjevova, MŠ Volgogradská, MŠ Mitušova 4, MŠ
P. Lumumby 14“ VZ 49.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu VZ 49.16 na dodávku  „Výměna
nákladních výtahů v MŠ Gurťjevova, MŠ Volgogradská, MŠ Mitušova 4, MŠ P. Lumumby 14" 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 a  jím
 zřízených příspěvkových organizací,  ve  znění  pozdějších  změn,  zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc.  Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

náhradníci členů:

about:blank
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1. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Bc.  Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Milan Stoch Ph.D., MBA , vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury

náhradníci členů:
1  Bc.  František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc.  Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 49.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo.
Termín: 30. 06. 2016

2539/64  
50P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Nákup myček pro mateřské
školy zřízené obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 31.16 "Nákup myček pro
mateřské školy zřízené obvodem Ostrava-Jih“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 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  a  jím  zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Gabriela Tóthová, vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 31.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
Termín: 23. 06. 2016

2540/64  
51P

Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 300 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za I. čtvrtletí r. 2016

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 300.000,-- bez DPH  za I.
čtvrtletí roku 2016 odboru podpory volených orgánů, odboru výstavby a životního prostředí, odboru sociální
péče,oddělení hospodářské správy; příspěvkových organizací: Mateřská škola Harmonie, Zlepšovatelů 27,
Ostrava-Hrabůvka; Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33;  a Technických služeb Ostrava - Jih,
příspěvkové organizace dle oddílu A části  II.  Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn.

2541/64  
52P

Výběr  nejvhodnější  nabídky  (podlimitní  veřejná  zakázka  na  stavební  práce)  -  Regenerace
sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova

about:blank

17 z 25 25.4.2016 11:54



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 na stavební práce VZ 13.16 "Regenerace sídliště Ostrava-Jih,
řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova", o vyloučení uchazeče:
- NOSTA, s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČO: 47671416, a
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, o.z. Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov,
IČO: 60838744,
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 na stavební práce VZ 13.16 "
Regenerace  sídliště  Ostrava-Jih,  řešení  statické  dopravy  ul.  Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova"  a  o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- AWT Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 884/41, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 47676175, za
nabídkovou cenu Kč 3.978.581,28 bez DPH, tj. Kč 4.814.083,35 vč. DPH a s lhůtou realizace 90 kalendářních
dnů,
- jako druhým v pořadí s uchazečem JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-
Kunčice, IČO: 25855581, za nabídkovou cenu Kč 4.138.545,37 bez DPH, tj. Kč 5.007.639,90 vč. DPH a s
lhůtou realizace 68 kalendářních dnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem Jaromír Mičulka, se sídlem Dolní 160/34, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO:
15495892, za nabídkovou cenu Kč 5.346.284,13 bez DPH, tj. Kč 6.469.003,80 vč. DPH a s lhůtou realizace
118 kalendářních dnů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 13.16 " Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické
dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova"
Termín: 30. 06. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
VZ 13.16 " Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova"
Termín: 20. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  na stavební práce
VZ 13.16 " Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova"
Termín: 27. 05. 2016

2542/64  
53P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování průkazů energetické
náročnosti budov pro bytové domy

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na služby VZ 30.16 "Zpracování průkazů
energetické náročnosti budov pro bytové domy" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- IR INSPECTIONS s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 93, 549 54 Police nad Metují, IČO: 27535509, za
nabídkovou cenu Kč 346.125,00 bez DPH, tj. Kč 418.811,00 vč. DPH, a s lhůtou realizace 60 kalendářních
dnů, a
-  jako  druhým  v  pořadí  s  uchazečem  IPS  Plan  s.r.o.,  se  sídlem  Těšínská  557/312,  716  00  Ostrava-
Radvanice, IČO: 29396522, za nabídkovou cenu Kč 487.788,00 bez DPH, tj.  Kč 590.223,48 vč. DPH, a s
lhůtou realizace 59 kalendářních dnů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na služby VZ 30.16 "Zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro bytové domy"
Termín: 31. 05. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit  návrh smlouvy  s vybraným uchazečem na  realizaci  této  veřejné  zakázky  na  služby  VZ 30.16
"Zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro bytové domy"
Termín: 13. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit  návrh smlouvy  s vybraným  uchazečem  na  realizaci  této  veřejné  zakázky  na  služby  VZ 30.16
"Zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro bytové domy"
Termín: 20. 05. 2016

2543/64  
54P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava zahradních teras,
MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh

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 stavební práce VZ 15.16 "Oprava zahradních teras, MŠ
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Tylova 37, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení uchazeče:
- MIRABEL lexart, a.s., Antonínovo náměstí 59, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 26860660,
- SATON s.r.o., Švermova 323/61, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 42767113,
- ČESTAV PLUS, s.r.o., Ostravice 60, 739 14 Ostravice, IČO: 28587014,
- OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová-Poruba, IČO: 02117436,
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, Výškovická 3052/38, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 00031488,
- SAMPE s.r.o., Masarykovo nám. 5/4, 733 01 Karviná-Fryštát, IČO: 27793664,
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 veřejnou zakázku na stavební práce VZ 15.16 "Oprava
zahradních teras, MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO:
64617874, za nabídkovou cenu Kč 673.287,00 bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem DAV, a.s., Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO:
00575381, za nabídkovou cenu Kč 868.691,00 bez DPH a s lhůtou realizace 31  kalendářních dnů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 15.16 "Oprava zahradních teras, MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 30. 06. 2016
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
15.16 "Oprava zahradních teras, MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 13. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
15.16 "Oprava zahradních teras, MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 20. 05. 2016

2544/64  
55P

Zpráva  komise  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  Provádění  oprav
(instalatérských  a  topenář.,  elektroinstal.,  zámečn.  a  sklenář.  prací)  v  obytných  domech  v
majetku SMO svěř. MOb O.-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
na  stavební  práce  VZ  12.16  "Provádění  oprav  (instalatérských  a  topenářských,  elektroinstalačních,
zámečnických a sklenářských prací) v obytných domech v majetku Statutárního města Ostrava svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření rámcové smlouvy o dílo:
u dílčí části 1 (instalatérské a topenářské práce)
- s vybraným uchazečem TOKKRA Servis s.r.o.,  se sídlem Václava Jiříkovského 150/5,  700 30 Ostrava-
Dubina, IČO: 29461022, za nabídkovou cenu - hodinovou sazbu Kč 149,00 bez DPH, tj. Kč 171,35 vč. DPH, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem GaVi-mont,  s.r.o.,  se sídlem Šalounova 331/20a,  703 00 Ostrava-
Vítkovice, IČ: 26849861, za nabídkovou cenu - hodinovou sazbu Kč 168,00 bez DPH, tj. Kč 193,20 vč. DPH
u dílčí části 2 (elektroinstalační práce)
- s vybraným uchazečem TOKKRA Servis s.r.o.,  se sídlem Václava Jiříkovského 150/5,  700 30 Ostrava-
Dubina, IČO: 29461022, za nabídkovou cenu - hodinovou sazbu Kč 149,00 bez DPH, tj. Kč 171,35 vč. DPH, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Martin Mokroš, se sídlem Holasova 1129/6, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,
IČO: 73224448, za nabídkovou cenu - hodinovou sazbu Kč 155,00 bez DPH, tj. Kč 178,00 vč. DPH
u dílčí části 3 (zámečnické a sklenářské práce)
- s vybraným uchazečem TOKKRA Servis s.r.o.,  se sídlem Václava Jiříkovského 150/5,  700 30 Ostrava-
Dubina, IČO: 29461022, za nabídkovou cenu - hodinovou sazbu Kč 149,00 bez DPH, tj. Kč 171,35 vč. DPH, a
-  jako druhým v pořadí s uchazečem Petr Lorenc, se sídlem Mňukova 3022/24, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČO: 73032158, za nabídkovou cenu - hodinovou sazbu Kč 170,00 bez DPH, tj. Kč 195,50 vč. DPH
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 12.16 a
předat návrh rámcové smlouvy o dílo na jednotlivé dílčí  části  této veřejné zakázky k podpisu starostovi
městského obvodu
Termín: 31. 05. 2016
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh rámcové smlouvy o dílo u jednotlivých dílčích částí této veřejné zakázky malého rozsahu
"Provádění oprav (instalatérských a topenářských, elektroinstalačních, zámečnických a sklenářských prací) v
obytných domech v majetku Statutárního města Ostrava svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 13. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na na jednotlivé dílčí  části  této veřejné
zakázky  malého  rozsahu  "Provádění  oprav  (instalatérských  a  topenářských,  elektroinstalačních,
zámečnických a sklenářských prací) v obytných domech v majetku Statutárního města Ostrava svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 20. 05. 2016

2545/64  
56P

Podmínky výzvy  (dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části
II. Zásad) - „Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům
na ul. Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka"  VZ 58.16

about:blank
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Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 58.16 na stavební práce
"Generální  oprava  střechy  včetně  zateplení  a  provedení  nové  VZT pro  bytový  dům na ul.  Klegova  23,
Ostrava-Hrabůvka" dle  § 18 odst.  5  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů,  a   oddílu  B  části   II.  Zásad  pro zadávání  veřejných zakázek  Statutárního města  Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih,  a jím  zřízených příspěvkových organizací,  ve  znění  pozdějších  změn,
 zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s úpravou ve smlouvě o dílo a doplněním seznamu zájemců
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční

náhradníci členů:
1. Ing.Miroslav Svider, odbor investiční
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Hana Kuželová, odbor investiční

hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing.  Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3.  Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Alena Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 58.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo.
Termín: 04. 06. 2016

2546/64  
57P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Oprava chodníků v
zahradě MŠ Za Školou 1, Ostrava-Zábřeh

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 na stavební práce VZ 14.16 "Oprava chodníků v zahradě MŠ Za
Školou 1, Ostrava-Zábřeh", o vyloučení uchazeče:
- SEIDMOS Construction s.r.o., Lhotka 1, 743 01 Bílovec, IČO: 02100061, a
- PTGE OVA s.r.o., Volenská 1680, 739 34 Šenov, IČO: 28584431,
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 na stavební práce VZ 14.16 "
Oprava chodníků v zahradě MŠ Za Školou 1,  Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:
- Ing. Václav Michalík s.r.o., Na Surdíku 712/24, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČO: 27762238, za nabídkovou
cenu Kč 592.126,00 bez DPH, tj. Kč 716.472,46 vč. DPH a s lhůtou realizace 45 kalendářních dnů,
- jako druhým v pořadí s uchazečem PARKSERVIS Mareš s.r.o.,  Zahradní 84,  747 19 Bohuslavice,  IČO:
28648285, za nabídkovou cenu Kč 619.617,00 bez DPH, tj. Kč 749.737,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 43
kalendářních dnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČO:
25855581, za nabídkovou cenu Kč 668.024,49 bez DPH, tj. Kč 808.309,63 vč. DPH a s lhůtou realizace 33
kalendářních dnů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
podlimitní  veřejné  zakázky na stavební  práce  VZ 14.16 " Oprava chodníků v  zahradě MŠ Za Školou 1,
Ostrava-Zábřeh"
Termín: 30. 06. 2016
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
VZ 14.16 "Oprava chodníků v zahradě MŠ Za Školou 1, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 20. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  na stavební práce
VZ 14.16 " Oprava chodníků v zahradě MŠ Za Školou 1, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 27. 05. 2016

about:blank
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2547/64  
58P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení,  podlimitní veřejná zakázka na služby)  -"  Zpracování
projektové dokumentace na rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu
K-TRIO"  VZ 47.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 47.16 na služby “Zpracování projektové
dokumentace  na rozšíření  VZT a  klimatizace  v  prostorách knihovny  a  sálů objektu K-TRIO dle  § 25 v
návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části
III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, ve
znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. Božena Prchalová, odbor investiční
2. Ing. Radomíra Marenczoková,DiS.,oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Bc. Monika Decková, odbor investiční
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Halfar Petr, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 47.16 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 01. 08. 2016

2548/64  
59P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce VZT ve
školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební  práce  VZ  50.16
"Rekonstrukce  VZT  ve  školní  kuchyni  ZŠ  Jugoslávská  23,  Ostrava-Zábřeh,  včetně  dodávky  nutného
vybavení“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 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 a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Gabriela Tóthová, vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
2. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury

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

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
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2. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 50.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 23. 06. 2016

2549/64  
60P

Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parc. č. 783/17, 783/18, 783/19, k. ú. Zábřeh nad
Odrou - ul. Petruškova

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. 4/34/048/15 ze dne 24. 11. 2015 se zhotovitelem PROLEMAX
s.r.o., se sídlem Cvokařská 160/10, Lobzy, Plzeň, IČ: 26342057 na realizaci VZ 16.15 na stavbu „Dětská
hřiště  Ostrava-Jih,  dětské  hřiště  č.  4,  parc.  č.  783/17,  783/18,  783/19,  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou -  ul.
Petruškova"  v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z
důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec SOD nutných k
dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto
zakázku se zvyšuje konečná cena  díla 5 772 540,- Kč vč. DPH na tuto zakázku o částku 406 901,32 Kč vč.
DPH na částku 6 179 441,32 Kč vč. DPH.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/34/048/15
dle vybrané alternativy na realizaci „Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parc. č. 783/17, 783/18,
783/19, k.ú. Zábřeh nad Odrou - ul. Petruškova"
Termín: 06. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/34/048/15 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 29. 04. 2016

2550/64  
61P

Podmínky  výzvy  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  Generální  oprava
střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul.  B.  Četyny 2,  Ostrava-
Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 59.16 "Generální
oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B. Četyny 2, Ostrava-Bělský
Les“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 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 a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s úpravou ve smlouvě o dílo
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 59.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 23. 06. 2016

2551/64  
62P

Podmínky  výzvy  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  služby)  -  "Zajištění  přepravy  dětí  z
mateřských škol zřízených obvodem Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu
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rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 55.16 "Zajištění přepravy
dětí z mateřských škol zřízených obvodem Ostrava-Jih“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 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 a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
3. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Andrej Foltýnek, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 55.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy
Termín: 23. 06. 2016

2552/64  
63

Snížení nákladů na nákup energií pro občany obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

doporučuje

v rámci výkonu samostatné působnosti obce podporu projektu "Snížení nákladů na nákup energií pro občany
obvodu Ostrava-Jih realizovaných společností eCentre,a.s."

2553/64  
64

Pronájem prostor sloužících podnikání v  I. NP objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost podanou paní Ivetou Sláčalovou, se sídlem Dvouletky 1207/47, Ostrava-Hrabůvka,IČ: 44778384, na
pronájem části prostor  v I. NP budovy č.p. 1492 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku
p.č.st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul.  Horní č.or. 55 v Ostravě-Hrabůvce, o
výměře  8  m2,  s  účelem  užívání  jako  šatna  a  čekárna  pro  řidiče  taxislužby,  s  výší  nájemného  1400
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
a

žádost  podanou  panem  Františkem  Novákem,  se  sídlem  Garážní  1146/18,  702  00,  Ostrava-Moravská
Ostrava, IČ: 66693942, na pronájem části prostor  v I. NP budovy č.p. 1492 stavba občanského vybavení,
která je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní 1492/55
v Ostravě-Hrabůvce, o výměře 10 m2, s účelem užívání jako  kancelář, s výší nájemného 1.400 Kč/m2/rok,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
a

žádost podanou panem Petrem Mikešem,  se sídlem Fryčovice 183,  739 45 Fryčovice,  IČ: 46611908,  na
pronájem prostor v I. NP budovy č.p. 1492 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č.st.
1800/9  zastavěná  plocha  a  nádvoří  v  k.ú.  Hrabůvka,  na  ul.  Horní  č.or.  55  v  Ostravě-Hrabůvce,  o
výměře109,64 m2, s účelem užívání jako prodejna s mobilními telefony a zastavárny, s výší nájemného
1.500 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
rozhodla

o znovuzveřejnění záměru na pronájem prostor  v I.  NP budovy č.p.  1492 stavba občanského vybavení,
která je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní č.or. 55
v Ostravě-Hrabůvce, o výměře 109,64 m2, bez určení účelu užívání  za podmínky, že v prostorách nebudou
provozovány sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm.
j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
s  minimální  výší  nájemného  1.400  Kč/m2/rok,  na  dobu  neurčitou  s  tříměsíční  výpovědní  dobou,  dle
důvodové zprávy
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2554/64  
65

Návrh  na  vydání  Zásad  pro nakládání  s  finančními  prostředky,  postupy  v  účetnictví  a  další
ustanovení

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 65, týkající se návrhu na vydání Zásad pro nakládání s finančními prostředky,
postupy v účetnictví a další ustanovení

2555/64  
66

Zpětvzetí žádosti o dotaci na projekt  „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-
Výškovice“

Rada městského obvodu

souhlasí

se  zpětvzetím  žádosti  o  dotaci  na  projekt  „Revitalizace  sportovního  areálu  Charvátská  10,  Ostrava-
Výškovice“ předložené  v rámci Státní podpory sportu pro rok 2016, Programu 133510 – Podpora materiálně
technické základny sportu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout vzít zpět žádost o dotaci na projekt „Revitalizace
sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“ předložené  v rámci Státní podpory sportu pro rok
2016, Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu

2556/64  
OR

Změna termínu schůze rady

Rada městského obvodu

mění

termín schůze rady ze dne 5. 5. 2016 na den 2. 5. 2016

about:blank
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