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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 65. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 2. 5. 2016 10:00

(usn. č. 2557/65 - usn. č. 2658/65)

Bc. Martin Bednář

RNDr. Ph.D. František Staněk

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

10.5.2016 9:41
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Přehled usnesení 65. schůze Rady městského obvodu, ze dne 2. 5. 2016 10:00
č. usn.

č. m.

Název materiálu

2557/65 1.

Návrh rozpočtových opatření č. 14/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2558/65 2.

Návrh na vydání Zásad pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

2559/65 3.

Náhrada vzniklé újmy na zdraví (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2560/65 4.

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

2561/65 5.

Pronájem bytů v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce
(RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

2562/65 6.

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

2563/65 7.

Souhlas s přechodem nájmu bytu v bytovém domě na ulici Odborářská v Ostravě-Hrabůvce (RNDr. Ph.D.
František Staněk, místostarosta)

2564/65 8.

Souhlas s návrhem „Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného
materiálu na území města.“ (Ing Otakar Šimík, člen rady)

2565/65 9.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu č. 44/031/265.1/16 (Věra Válková, místostarostka)

2566/65 10.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 18/031/264.1/16 (Věra Válková, místostarostka)

2567/65 11.

Návrh vzorové "Kupní smlouvy o prodeji hrobového zařízení" (Věra Válková, místostarostka)

2568/65 12.

Kupní smlouvy o prodeji hrobového zařízení - návrh (Věra Válková, místostarostka)

2569/65 13.

Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli D. S., finanční hotovost ve výši 351 Kč (Věra Válková,
místostarostka)

2570/65 14.

Záměr na pronájem části vývěsní skříňky o rozloze 1x formát A5 ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih, umístěném na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, U Studia, za účelem
umístění nabídky kamenických prací (Věra Válková, místostarostka)

2571/65 15.

Bezpečnostní situace a prevence kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2572/65 16.

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les,
B.Dvorského 1, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2573/65 17.

Poskytnutí finanční podpory Salesiánskému středisku volného času Don Bosco (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2574/65 18.

Předání hmotného movitého majetku příspěvkovým organizacím, které jsou zřízeny Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2575/65 19.

Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2576/65 20.

Souhlas s podáním žádosti o dotaci Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace a Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2577/65 21.

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2578/65 22.

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2579/65 23.

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

2580/65 24.

Žádost o prominutí odvodu finančních prostředků z rozpočtu Kulturního zařízení Ostrava-Jih (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

2581/65 25.

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2582/65 26.

Podlicenční smlouva mezi Aerofilms s.r.o. a Kulturním zařízením Ostrava-JIh, příspěvkovou organizací (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

2583/65 27.

Nájemné za pronájem prostor sloužících podnikání, garáží a garážových stání v bytových domech (Markéta
Langrová, člen rady)

2584/65 28.

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002 (Markéta Langrová, člen rady)

2585/65 29.

Prominutí části nájemného za pronájem prostor v objektu Sportovního centra Dubina na ul. Horní 287/81,
Ostrava-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

2586/65 30.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

2587/65 31.

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou (Markéta Langrová, člen rady)

2588/65 32.

Souhlas s podnájmem v prostorách budovy na ul. Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen
rady)

2589/65 33.

Ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu
bytu (Markéta Langrová, člen rady)

2590/65 34.

Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu pro sociální potřeby (Markéta Langrová, člen rady)

10.5.2016 9:41

3 z 34

about:blank

2591/65 35.

Ukončení smluvního vztahu k umístění technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na
střechu bytového domu Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

2592/65 36.

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na instalaci technologického zařízení na střeše bytového domu
Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice. (Markéta Langrová, člen rady)

2593/65 37.

Uznání dluhu a dohoda o splátkách nedoplatku vyúčtování služeb za r. 2015 a roky následující (vzorové
znění) (Markéta Langrová, člen rady)

2594/65 38.

Zveřejnění záměru na výpůjčku prostor v objektu na ul. Lužická 591/4 v Ostravě - Výškovicích (Markéta
Langrová, člen rady)

2595/65 39.

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově na ul. 29. dubna 33, OstravaVýškovice (Markéta Langrová, člen rady)

2596/65 40.

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

2597/65 41.

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

2598/65 42.

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 69 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2599/65 43.

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 71 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2600/65 44.

Pronájem částí pozemku p.p.č. 303/36 v k.ú. Hrabůvka, ul. U Prodejny – restaurační zahrádka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2601/65 45.

Pronájem částí pozemku p.p.č. 462/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka – restaurační zahrádka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2602/65 46.

Pronájem části pozemku p.p.č. 688/4 - ostatní plocha, zeleň celkové výměře 130 m², v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2603/65 47.

Pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2604/65 48.

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2605/65 49.

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2606/65 50.

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2607/65 51.

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Pavlovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2608/65 52.

Pronájem parkovacího stání č. 25 v parkovacím objektu PO 31, ul. Bohumíra Četyny (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2609/65 53.

Pronájem pozemku pod stávající garáží v k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2610/65 54.

Převedení práv a závazků k částem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2611/65 55.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, ČEZ ICT Services, a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2612/65 56.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Mňukova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2613/65 57.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Politických vězňů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2614/65 58.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na část pozemku
v k. ú. Hrabůvka, ul. Moravská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2615/65 59.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2616/65 60.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2617/65 61.

Stanovisko k pronájmu části nesvěřeného pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2618/65 62.

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k podílu ve výši ½ stavby garáže bez
čp/če na pozemku p.č.st. 2959/3 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2619/65 63.

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 245/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2620/65 64.

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku a záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2621/65 65.

Ukončení smlouvy o nájmu částí pozemků a záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „Pavlovova - Rudná" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2622/65 66.

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

2623/65 67.

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)
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2624/65 68.

Změna podmínek smlouvy o výpůjčce, smlouvy o právu provést stavbu na pozemky v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Kosmonautů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2625/65 69.

Zpětvzetí výpovědi nájmu parkovacího stání v parkovacím objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka, OstravaBělský Les (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2626/65 70.

Zrušení části usnesení č. 1806/48 ze dne 3. 12. 2015 a zveřejnění záměru na pronájem (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2627/65 71.

Zrušení usnesení a souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2628/65 72.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka - ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2629/65 73.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, RWE GasNet, s.r.o. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2630/65 74.

Návrh na úpravu na doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin
Bednář, starosta)

2631/65 75.

Zpráva likvidátora o procesu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, státní podnik „v likvidaci“
(Bc. Martin Bednář, starosta)

2632/65 76P.

Návrh na jmenování ředitele Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

2633/65 77P.

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

2634/65 78P.

Fitness park Ostrava-Dubina: část 2 - objekt - B1 Pumptrack (Bc. František Dehner, místostarosta)

2635/65 79P.

Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 42.16 "Zpracování projektových dokumentací pro
opravy v bytových domech" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2636/65 80P.

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektových
dokumentací pro opravy v bytových domech (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2637/65 81P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Zřízení klimatizace pro přednáškový sál,
G-CENTRUM, ul. Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

2638/65 82P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - "Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť
v městském obvodu Ostrava-Jih" VZ 26.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2639/65 83P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava sociálního zařízení v MŠ
Výškovická 120, Ostrava-Zábřeh"; VZ 62.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2640/65 84P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava sociálního zařízení ŠD při
ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh"; VZ 67.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2641/65 85P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava střechy objektu
Krasnoarmějců 26a, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2642/65 86P.

Výběr nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce domů Odborářská 68,
70, 72, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka, pro potřeby rekolaudace“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

2643/65 87P.

Zrušení VZ 40.16 Zpracování projektové dokumentace "Dětské hřiště ul. Čujkovova, MOb Ostrava-Jih" (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2644/65 88P.

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektových
dokumentací pro opravy v nebytových objektech (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

2645/65 89P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla
s rádiovým přenosem a stávaj. vodoměrů TUV a SV za měřidla s rádiovým přenosem v byt. domech O.-Jih
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2646/65 90P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení MŠ Srbská
4, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2647/65 91P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení ZŠ
Šeříková 33, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2648/65 92P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 43.16 "Provedení stavebních prací
v budově B a D ÚMOb Ostrava - Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2649/65 93.

Přihlášení odběrného místa odběru studené vody pro objekt U Lesa (Markéta Langrová, člen rady)

2650/65 94.

Předávací protokol pro přepis odběrného místa pro objekt U Lesa (Markéta Langrová, člen rady)

2651/65 95.

Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN domu Edisonova
377/15 (Markéta Langrová, člen rady)

2652/65 96P.

Revokace části usnesení č. 2543/64 ze dne 21. 4. 2016 - Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu
na stavební práce) - Oprava zahradních teras, MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

10.5.2016 9:41
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2653/65 97P.

Výběr nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace „Zateplení obvodového pláště domu,
střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana 47,49, Ostrava – Dubina“
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2654/65 98P.

Výběr nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace „Zateplení obvodového pláště domu,
střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana 51, 53, Ostrava – Dubina“
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2655/65 99P.

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Audit hospodaření (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2656/65 100P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové dokumentace na
"Zateplení obvodového pláště domu, střechy a stropů sklepních prostor bytových domů B. Václavka 19, 21,
Ostrava-Bělský Les" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2657/65 101P. Zrušení VZ (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)
2658/65 102P. Zrušení otevřeného zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Komplexní zateplení
domu vč. GO střechy, vzduchotechniky a vstupů V. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava-Bělský Les (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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2557/65
1

Návrh rozpočtových opatření č. 14/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
A) úpravu závazných ukazatelů
ZŠ Horymírova, ZŠ Březinova a MŠ A.Gavlase dle důvodové zprávy
B) rozpočtové opatření, kterým se
1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 253 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 207 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5154 o 46 tis. Kč
2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 400 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651, ORG 381 o 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651, ORG 353 o 200 tis. Kč
3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 170 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG 341 o 170 tis. Kč
4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 460 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5169 o 160 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3900, pol. 5169 o 300 tis. Kč
5)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5171 o 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6122, ORG 1167 o 300 tis. Kč
6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 160 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5169 o 160 tis. Kč
stahuje
z jednání rady rozpočtové opatření, kterým se
7)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 13 000 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121 o 10 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5169 o 2 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5169 o 1 000 tis. Kč
souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se
8)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 11 000 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6351 o 11 000 tis. Kč
stahuje
z jednání rady rozpočtové opatření, kterým se
9)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1150 o 4 600 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1128 o 3 145 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1120 o 4 755 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1121 o 5 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1168 o 17 500 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

2558/65
2

Návrh na vydání Zásad pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další
ustanovení
Rada městského obvodu
vydává
s účinností od 3. května 2016 Zásady pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další
ustanovení ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
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ukládá
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
realizovat bod 1) tohoto usnesení
Termín: 02. 05. 2016
2559/65
3

Náhrada vzniklé újmy na zdraví
Rada městského obvodu
rozhodla
1) nevyhovět žádosti o náhradu vzniklé újmy na zdraví pana M. B.
2) nevyhovět žádosti o náhradu vzniklé újmy na zdraví pana J. M.

2560/65
4

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 4
A. V., trvale bytem Kašparova 1414/6, Ostrava-Hrabůvka

2561/65
5

Pronájem bytů v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v OstravěHrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce
na dobu určitou dle důvodové zprávy
Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 13
P. M., bytem Ostrava-Hrabůvka, Mjr. Nováka 7
Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 21
B. A., bytem Ostrava-Výškovice, Srbská 25

2562/65
6

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 74
R. H., bytem Ostrava-Zábřeh, U Studia 29

2563/65
7

Souhlas s přechodem nájmu bytu v bytovém domě na ulici Odborářská v Ostravě-Hrabůvce
Rada městského obvodu
souhlasí
s přechodem nájmu bytu na dobu určitou s účinnosti od 23.3.2016, dle důvodové zprávy
Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 17
D. V., bytem Odborářská 74, Ostrava-Hrabůvka
rozhodla
o uzavření nájemní smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou - 12 měsíců, tj. s účinností od 23.3.2016, dle
důvodové zprávy
Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 17
D. V., bytem Odborářská 74, Ostrava-Hrabůvka

2564/65
8

Souhlas s návrhem „Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého
rostlinného materiálu na území města.“
Rada městského obvodu
souhlasí
s předloženým návrhem „Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého
rostlinného materiálu na území města.“

2565/65
9

Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu č. 44/031/265.1/16
Rada městského obvodu
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souhlasí
s prodloužením smlouvy o pronájmu kontejneru - sociálního zázemí pro řidiče na autobusové smyčce ul.
Klášterského, p.č.793/290, k.ú.Výškovice u Ostravy. Počátek pronájmu: od 1.1.2016 a konec pronájmu:
30.6.2017.
2566/65
10

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 18/031/264.1/16
Rada městského obvodu
souhlasí
s prodloužením smlouvy o výpůjčce kontejneru - sociálního zázemí pro řidiče na autobusové smyčce ul.
Klášterského, p.č.793/290, k.ú. Výškovice u Ostravy. Počátek výpůjčky od 1.1.2016 a konec výpůjčky
30.6.2017.

2567/65
11

Návrh vzorové "Kupní smlouvy o prodeji hrobového zařízení"
Rada městského obvodu
schvaluje
vzorovou "Kupní smlouvu o prodeji hrobového zařízení"

2568/65
12

Kupní smlouvy o prodeji hrobového zařízení - návrh
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít kupní smlouvy o prodeji hrobového zařízení na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu dle důvodové
zprávy:
J. B., sk. UH XVIIII, řada X, HM č. 51 - kupní cena 1 500 Kč, odborné vyjádření 100 Kč
T. O., sk. UH XVIII, řada I, HM č. 20 - kupní cena 2 500 Kč, odborné vyjádření 100 Kč
L. P., sk. UH XVIII, řada IV, HM č. 2 - kupní cena 1 000 Kč, odborné vyjádření 100 Kč

2569/65
13

Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli D. S., finanční hotovost ve výši 351 Kč
Rada městského obvodu
rozhodla
nabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli D. S., a to finanční hotovost ve výši 351 Kč

2570/65
14

Záměr na pronájem části vývěsní skříňky o rozloze 1x formát A5 ve vlastnictví statutárního
města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih, umístěném na veřejném pohřebišti v OstravěZábřehu, U Studia, za účelem umístění nabídky kamenických prací
Rada městského obvodu
rozhodla
o zvěřejnění záměru na pronájem části vývěsní skříňky o rozloze 1x formát A5 ve vlastnictví statutárního
města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih, umístěném na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, U
Studia, ppč. 708/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění nabídky kamenických prací, a to na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce

2571/65
15

Bezpečnostní situace a prevence kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
1/ Zprávu Policie ČR, Městského ředitelství policie Ostrava o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného
pořádku na území Ostrava-Jih a Vítkovice - porovnání roku 2014 a 2015
2/ Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2015
3/ Zprávu prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih 2016
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít jmenované zprávy na vědomí

2572/65
16

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les,
B.Dvorského 1, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
bere na vědomí
oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les,
B.Dvorského 1, příspěvkové organizace, které je v souladu s § 24 odst.2) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
dle důvodové zprávy.

10.5.2016 9:41

9 z 34

about:blank

2573/65
17

Poskytnutí finanční podpory Salesiánskému středisku volného času Don Bosco
Rada městského obvodu
rozhodla
o poskytnutí peněžitého daru organizaci Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Vítkovická 1949/28,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 65468961 v celkové hodnotě 20.000,- Kč
souhlasí
s použitím znaku a loga Městského obvodu Ostrava-Jih organizací Salesiánské středisko volného času Don
Bosco, Vítkovická 1949/28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 65468961 za účelem propagace
Městského obvodu Ostrava-Jih
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy

2574/65
18

Předání hmotného movitého majetku příspěvkovým organizacím, které jsou zřízeny Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
o předání hmotného movitého majetku k hospodaření
- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 572 735,35
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 1 284 693,30
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 479 640,37
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 882 979,35
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 1 867 207,67
- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 579 143,70
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 572
973,05 dle důvodové zprávy
souhlasí
s dodatkem č. 1 k příloze č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23,
příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové
organizace, Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace, Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkové organizace, Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit dodatek č. 1 k příloze č. 3 ke zřizovací listině Základní
školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy OstravaHrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace, Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27,
příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace, Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace,
Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, Základní školy Ostrava-Hrabůvka,
Provaznická 64, příspěvkové organizace

2575/65
19

Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s přerušením provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih ve školním roce 2015/2016 dle předloženého návrhu.

2576/65
20

Souhlas s podáním žádosti o dotaci Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova
100, příspěvkové organizace a Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
s podáním Žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace a Základní školy a mateřské školy OstravaZábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace

2577/65
21

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
s převodem finančních prostředků ve výši 80 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova36A, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy
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2578/65
22

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu
Rada městského obvodu
rozhodla
o neudělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které
byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve
školství a kultuře", v části sedmé , čl.1, bodu 1. pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu
na pořízení termoventilů na topná tělesa v hodnotě Kč 613.000,00 vč. DPH a Mateřskou školu OstravaDubina, A. Gavlase 12A, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého
rozsahu na rekonstrukci sociálního zařízení v hodnotě Kč 470.000,00 vč. DPH dle důvodové zprávy

2579/65
23

Změna odpisového plánu na rok 2016 příspěvkových organizací,
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

jejichž zřizovatelem je

Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2016
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy
2580/65
24

Žádost o prominutí odvodu finančních prostředků z rozpočtu Kulturního zařízení Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
projednala
žádost o prominutí odvodu finančních prostředků z rozpočtu Kulturního zařízení Ostrava-Jih
porušení rozpočtové kázně
nesouhlasí

z důvodu

s prominutím odvodu finančních prostředků z rozpočtu Kulturního zařízení Ostrava-Jih
2581/65
25

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním sídla pobočného spolku "Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky
Ostrava", Porubská 832/12, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 711 73 374 na Základní škole a mateřské škole
Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci

2582/65
26

Podlicenční smlouva mezi Aerofilms s.r.o. a Kulturním zařízením Ostrava-JIh, příspěvkovou
organizací
Rada městského obvodu
bere na vědomí
podmínky uvedené v podlicenční smlouvě, která má být uzavřená mezi
zařízením Ostrava-Jih, příspěvkovou organzací
a souhlasí

AEROFILMS, s.r.o.

a Kulturním

s uzavřením této podlicenční smlouvy
2583/65
27

Nájemné za pronájem prostor sloužících podnikání, garáží a garážových stání v bytových
domech
Rada městského obvodu
rozhodla
nezvýšit nájemné za pronájem prostor sloužících podnikání a dalších prostor, garáží a garážových stání,
které se nacházejí v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih v roce 2016 o průměrnou míru inflace za rok 2015, tj. o 0,3 %

2584/65
28

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002
Rada městského obvodu
bere na vědomí
rozbor dlužníků s evidovanými dluhy vzniklými na nájmu prostor sloužících podnikání a dalších prostor v
bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, v
hodnotě pohledávky nad 10.000 Kč, včetně způsobu zajištění těchto pohledávek ke dni 31.03.2016

2585/65
29

Prominutí části nájemného za pronájem prostor v objektu Sportovního centra Dubina na ul.
Horní 287/81, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
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I.
o prominutí části nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v objektu občanské vybavenosti č.p.
287 na ul. Horní č.or. 81 v Ostravě-Dubině, která je součástí pozemku parc. č. 71/142 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, nájemci - společnosti Čirva, s.r.o. se sídlem Hradní 27/37, 71 000
Ostrava-Slezská Ostrava, IČ: 25859871, zastoupené jednatelkou paní Lidiyou Chirvou, z důvodu provádění
stavebních prací v období od 15.02.2016 do 01.03.2016 ve výši 3.289 Kč, dle důvodové zprávy
II.
o uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o splátkách č. 40/032/021/16 uzavřené dne 10.02.2016 se společností
Čirva, s.r.o., se sídlem Hradní 27/37, 71 000 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ: 25859871, zastoupené
jednatelkou paní Lidiyou Chirvou, v rozsahu předloženého znění
2586/65
30

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 71, 1+1, standard, č. b. 2
P. M., Kosmonautů 7
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 76
P. M., U Studia 29
J. Škody 7, 1+3, standard, č. b. 25
Š. Z., J. Maluchy 51
V. Jiřikovského 29, 1+4, standard, č. b. 2
S. D., M. Fialy 3
Zlepšovatelů 26, 1+3, standard, č. b. 6
Č. D., V. Vlasákové 8
Stadická 3, 1+3, standard, č. b. 30
M. L., Hodoňovice 49, část Baška
J. Škody 1, 1+4, standard, č. b. 6
Č. Z., F. Formana 47 a Č. F., F. Formana 47
2) ukončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle
důvodové zprávy
Č. Z., F. Formana 47 a Č. F., F. Formana 47, č. b. 18
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 v rámci nízkonákladového bydlení na dobu učitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Plzeňská 8 , 0+2, standard, č. b. 47
P. J., Bažanova 4, Ostrava-Hrabová a P. M., Bažanova 4, Ostrava-Hrabová

2587/65
31

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod" č.18034 mezi společnosti
POMEGA,s.r.o., U Haldy č.p. 55, Ostrava - Hrabůvka, zastoupená jednatelem společnosti panem Robertem
Pospíšilem, IČ 26828472 a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava,
Moravská Ostrava, IČ 02414368 na odběrném místě č.3720 - 610, Závodní-hřiště, Ostrava - Hrabůvka, na
pozemku parcelní číslo 119/4, k.ú. Hrabůvka dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

2588/65
32

Souhlas s podnájmem v prostorách budovy na ul. Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o udělení souhlasu s podnájmem části prostor, a to klubovny v budově č. p. 1556 stavba občanské
vybavenosti ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Na
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Mýtě č. or. 10, v Ostravě-Hrabůvce, která je součástí pozemku parc. č. st. 1967 v k.ú. Hrabůvka, pro
pobočný spolek Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM ČR, IČ: 70631514
II.
o udělení souhlasu s umístěním sídla pobočného spolku Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM ČR, IČ:
70631514 v prostorách klubovny v budově č. p. 1556 stavba občanské vybavenosti ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Na Mýtě č. or. 10, v OstravěHrabůvce, která je součástí pozemku parc. č. st. 1967 v k.ú. Hrabůvka a se zápisem do rejstříku spolků, dle
důvodové zprávy
a to maximálně po dobu trvání nájemního vztahu s nájemcem předmětných prostor RADAMOK - Rada dětí
a mládeže Moravskoslezského kraje, IČ: 26523825 a za stejných podmínek, které má nájemce sjednané v
nájemní smlouvě
2589/65
33

Ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek
přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni 31.05.2016
Čujkovova 11, 1+2, standard, č. b. 1
J. M., Čujkovova 11, Ostrava-Zábřeh
II.
o uzavření smlouvy k nájmu bytu s účinností od 01.06.2016 na dobu určitou
Čujkovova 11, 1+2, standard, č. b. 1
D. M., Čujkovova 11, Ostrava-Zábřeh
dle důvodové zprávy

2590/65
34

Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu pro sociální potřeby
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy
MUDr. J. D., Lumírova 7/487 Ostrava-Výškovice a M. D., Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice, č. b. 65
J. A., Čujkovova 29, č. b. 61
II.
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. 1
V. D., Čujkovova 31

2591/65
35

Ukončení smluvního vztahu k umístění technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě
internetu na střechu bytového domu Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost společnosti RIO Media a.s., se sídlem Kovanecká 2124/30, Praha 9, IČ: 28216733 o ukončení
smlouvy č. 41/2013 ze dne 7.8.2013 k umístění technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě
internetu na střechu obytného domu Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh, který je součásti pozemku parc.
č. st. 4545 v kat. území Zábřeh nad Odrou, a to dohodou ke dni 31.7.2016.
rozhodla
o ukončení smluvního vztahu se společností RIO Media a.s., se sídlem Kovanecká 2124/30, Praha 9, IČ:
28216733, na základě uzavřené smlouvy č 41/2013, ze dne 16.7.2013 k umístění technologického zařízení
pro provoz bezdrátové sítě internetu na střechu obytného domu Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh, který
je součásti pozemku parc. č. st. 4545 v kat. území Zábřeh nad Odrou, a to dohodou ke dni 31.7.2016 dle
důvodové zprávy.
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dohody o ukončení smluvního
vztahu.
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2592/65
36

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na instalaci technologického zařízení na střeše bytového
domu Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice.
Rada městského obvodu
rozhodla
- o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě SD/20130040 (č. smlouvy pronajímatele 85) ze dne
31.10.2013 na umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na stávající
stožár STA, instalovaného na střeše bytového domu Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, který je
součásti pozemku parc. č. st. 740/27 v kat. území Výškovice u Ostravy se společností OVANET a.s., se
sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, IČ 29399491, a to z důvodu instalace nového příhradového
stožáru na střechu předmětného bytového domu.
- zvýšení úhrady za umístění zařízení o 100,00 Kč/měsíc bez DPH, t.j. na výši úhrady celkem 200,00
Kč/měsíc bez DPH
dle důvodové zprávy.
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku č. 2.

2593/65
37

Uznání dluhu a dohoda o splátkách nedoplatku vyúčtování služeb za r. 2015 a roky následující
(vzorové znění)
Rada městského obvodu
zrušuje
usnesení 8. schůze obvodní rady č. 538/8 konané dne 13.05.1999 ve znění:
"rozhodla s platností od 01.04.1999 u nedoplatků z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za r. 1998 a
roky následující, že ode dne sepsání prohlášení o uznání pohledávky a splátkového kalendáře mezi
dlužníkem a příslušným správcem obecního DaBF, nebude dlužníkovi účtován poplatek z prodlení dle § 2
nař. vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše poplatku z prodlení dle § 517, odst. 2 zák. č. 40/1964
Sb., občanský zákoník. Podmínkou tohoto zvýhodnění je sepsání splátkového kalendáře na maximálně
dvanáct pravidelných měsíčních splátek a pokud dlužník nedodrží lhůtu byť jediné splátky, ztrácí tuto
výhodu a bude mu účtován poplatek z prodlení v plném rozsahu dle výše citovaného nařízení vlády."
schvaluje
v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, v platném znění, s účinností od 01.07.2016
vzorové znění dohody "Uznání dluhu a dohoda o splátkách nedoplatku vyúčtování služeb za r. 2015 a roky
následující" pro byty a nebytové prostory v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění přílohy předloženého materiálu
zmocňuje
s účinností od 01.07.2016
- vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
- vedoucí oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství
- vedoucí oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor odboru bytového a ostatního hospodářství,
statutárního města Ostravy, úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, k podpisu vzorových dohod "Uznání
dluhu a dohoda o splátkách nedoplatku vyúčtování služeb za r. 2015 a roky následující" pro byty a nebytové
prostory v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih
dle důvodové zprávy

2594/65
38

Zveřejnění záměru na výpůjčku prostor v objektu na ul. Lužická 591/4 v Ostravě - Výškovicích
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost podanou zástupcem předsedy spolku MIKASA z.s., se sídlem Lumírova 523/28, 700 30 OstravaVýškovice, IČ: 22832386, na výpůjčku prostor ve II. NP pavilonu A2 objektu č.p. 591 občanská vybavenost,
který je součástí pozemku parc.č.st. 793/13 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul.
Lužická 4/591 v Ostravě - Výškovicích, o výměře 251,82 m2, za účelem poskytování sociálních služeb
denního stacionáře pro děti a mládež s kombinovaným postižením a autismem, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou,
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem prostor ve II. NP pavilonu A2 objektu č.p. 591 občanská vybavenost,
který je součástí pozemku parc.č.st. 793/13 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul.
Lužická 4/591 v Ostravě - Výškovicích, o výměře 251,82 m2, bez určení účelu užívání, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 200 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy

2595/65
39

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově na ul. 29. dubna
33, Ostrava-Výškovice
Rada městského obvodu
bere na vědomí
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žádost pana Davida Vikara, předsedy představenstva spol. DV hockey a.s. o převod nájemní smlouvy
uzavřené dne 11.08.2004, ve znění pozdějších dodatků a nájemní smlouvy na umístění reklamního loga
společnosti uzavřené dne 30.09.2013, ve znění pozdějších dodatků, ze spol. DV hockey a.s., se sídlem
29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice, IČ: 28648498, na fyzickou osobu podnikající David Vikar, se sídlem
29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice, IČ: 73226726, dle důvodové zprávy
rozhodla
zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání uzavřené dne
11.08.2004, ve znění pozdějších dodatků a nájemní smlouvu na umístění reklamního loga společnosti
uzavřené dne 30.09.2013, ve znění pozdějších dodatků, v budově č.p. 259 objekt občanské vybavenosti,
která je součástí pozemku p. č. 1031 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. 29.
dubna č. or. 33, Ostrava-Výškovice, a to z důvodu změny nájemce ze spol. DV hockey a.s., se sídlem
29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice, IČ: 28648498, na fyzickou osobu podnikající David Vikar, se sídlem
29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice, IČ: 73226726 dle důvodové zprávy
2596/65
40

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Svornosti 49, 1+2, standard, č. b. 7
A. I., Svornosti 49, Ostrava-Zábřeh

2597/65
41

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření nájemní smlouvy, dle
důvodové zprávy
Horní 29, 0+2, standard, č. b. 29
B. F., Horní 679/29, Ostrava-Hrabůvka

2598/65
42

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 69
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek st. p.č. 2721 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214
m2 pod bytovým domem v cizím vlastnictví na ul. Výškovická č. p. 2582 č. or. 69, k.ú. Zábřeh nad Odrou, z
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví Bytového
družstva obyvatel Výškovická 69, IČ: 25381059, se sídlem Výškovická 2582/69, Ostrava-Zábřeh za kupní
cenu, stanovenou znaleckým posudkem jako cena obvyklá, ve výši 139.000,- Kč, za podmínky úhrady
nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.573,- Kč a úhrady správního poplatku za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí kupujícím a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého
materiálu

2599/65
43

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 71
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek st. p.č. 2720 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214
m2 pod bytovým domem v cizím vlastnictví na ul. Výškovická č. p. 2581 č. or. 71, k.ú. Zábřeh nad Odrou, z
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví Bytového
družstva vlastníků Výškovická 71, IČ: 25377922, se sídlem Výškovická 2581/71, Ostrava-Zábřeh za kupní
cenu, stanovenou znaleckým posudkem jako cena obvyklá, ve výši 139.000,- Kč, za podmínky úhrady
nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.573,- Kč a úhrady správního poplatku za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí kupujícím a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého
materiálu

2600/65
44

Pronájem částí pozemku p.p.č. 303/36 v k.ú. Hrabůvka, ul. U Prodejny – restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemku p.p.č. 303/36 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 53 m² v k.ú. Hrabůvka,
ulice U Prodejny, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih,
Jaroslavu Keislerovi, IČO: 465 68 395, bytem Emanuela Podgorného 148/18, 700 30 Ostrava-Dubina, za
účelem provozování restaurační zahrádky včetně přístupového chodníku, s výší nájemného 10 Kč/m²/rok,
tj. za celkové roční nájemné 530,- Kč, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní
smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu
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2601/65
45

Pronájem částí pozemku p.p.č. 462/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka – restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemku p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 72 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice
Dr. Martínka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih,
společnosti VAVA Pub&Trade s.r.o., IČO: 294 47 941, se sídlem Ostrava-Přívoz, Trocnovská 740/33, PSČ
702 00, za účelem provozování restaurační zahrádky, s výší nájemného 10 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční
nájemné 720,- Kč, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění
přílohy tohoto materiálu

2602/65
46

Pronájem části pozemku p.p.č. 688/4 - ostatní plocha, zeleň celkové výměře 130 m², v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 688/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 130 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Pavlovova - Rudná", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání části pozemku jako zahrádky č. 46 panu J. K., bytem Svornosti 2268/27,
Ostrava - Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 430 Kč ročně na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu.

2603/65
47

Pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním parkovacího stání o výměře 2,75 m x 5 m na částech pozemků p.p.č. 799/9 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 799/12 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, svěřené
městskému obvodu Ostrava - Jih, dle situačního zákresu
a
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 799/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10,9 m2 a část
pozemku 799/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2,85 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Markova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, paní M. B.,
bytem Markova 19, 700 30 Ostrava – Zábřeh, za účelem umístění a užívání parkovacího stání o celkové
výměře 13,75 m2, s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku, smlouvu o právu provést stavbu ve znění přílohy tohoto materiálu

2604/65
48

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň o výměře 42 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
nám. SNP, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, panu
Vlastimilu Poláškovi, IČ: 14578972, bytem Hulvácká 2824/26, 70030 Ostrava – Zábřeh, za účelem
provozování restaurační zahrádky s ročním nájemným ve výši 10,- Kč/m2, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku, ve znění přílohy tohoto materiálu

2605/65
49

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemku p.p.č. 654/26 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 148 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Průkopnická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,
společnosti Passion-hry s.r.o., IČ 61943584, se sídlem Rostislavova 1333/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, za
účelem provozování dvou restauračních zahrádek o výměře 60 m2 a 38 m2 a za účelem umístění hracích
prvků pro děti na části pozemku o výměře 50 m2, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou, s
ročním nájemným ve výši 10,- Kč/m2 a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku, ve znění přílohy tohoto
materiálu

2606/65
50

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 995/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,
paní Gabriele Maturové, IČ: 87874890, se sídlem Družební 412/11, 725 29 Ostrava – Krásné Pole, za účelem
umístění a provozování restaurační zahrádky s ročním nájemným ve výši 10,- Kč/m2, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku, ve znění přílohy tohoto materiálu
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2607/65
51

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Pavlovova
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemku p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 112 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Výškovická x Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, společnosti D&P Group s.r.o., IČ: 27781577, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Krásnoarmějců
1/2192, PSČ 700 30, za účelem provozování restaurační zahrádky o výměře 102 m2 a za účelem umístění
hracích prvků pro děti na části pozemku o výměře 10 m2, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou, s ročním nájemným ve výši 10,- Kč/m2 a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku, ve znění přílohy
tohoto materiálu

2608/65
52

Pronájem parkovacího stání č. 25 v parkovacím objektu PO 31, ul. Bohumíra Četyny
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout parkovací stání č. 25 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, budovy bez čp./če.,
garáž, které stojí na pozemku parc. č. 162 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský
Les:
paní M. Š., bytem Bohumíra Četyny 930/2, 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 ve znění vzorové nájemní smlouvy schválené radou městského obvodu dne
3.12.2015, usnesením č. 1806/48

2609/65
53

Pronájem pozemku pod stávající garáží v k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemek p.č.st. 1147, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Plavecká, paní D. Z., bytem Provaznická
1220/70, Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45 Kč/m2/rok, za
účelem užívání pozemku pod stavbou garáže a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

2610/65
54

Převedení práv a závazků k částem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova
Rada městského obvodu
bere na vědomí
převod práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/1389/06 ze dne 22.6.2007,
ve znění dodatků č. 1 až 5, uzavřené s paní Miladou Bočkovou – Pekařství Boček, IČ 48402257, se sídlem
Brušperská 78, Krmelín, PSČ 739 24, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem užívání
části pozemku p.p.č. 654/34 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, na nástupnickou
společnost Pekařství BOČEK Krmelín s.r.o., IČ: 29457572, se sídlem Brušperská 78, 739 24 Krmelín, na
základě Smlouvy o prodeji závodu ze dne 31.8.2015, dle důvodové zprávy
a
rozhodla
uzavřít se společností Pekařství BOČEK Krmelín s.r.o., IČ: 29457572, se sídlem Brušperská 78, 739 24
Krmelín, Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

2611/65
55

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, ČEZ ICT Services, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku p.p.č. 611/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava
- Jih, za účelem uložení vedení optického kabelu v délce 9,6 bm, umístěného v rámci stavby "Propojení ul.
Pavlovova - Plzeňská" ve prospěch společnosti ČEZ ICT Services, a.s., IČO: 26470411, se sídlem Praha 4,
Duhová 1531/3, PSČ 14053, za celkovou úhradu 100,- Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno služebnosti se sjednává na dobu neurčitou a obsah věcného břemene spočívá v právu mít
umístěno, provozovat a udržovat v části pozemku vedení optického kabelu, v rozsahu daném geometrickým
plánem č.3243-7834/2014
rozhodla
uzavřít se společností ČEZ ICT Services, a.s., IČO: 26470411, se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ
14053 Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

2612/65
56

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Mňukova
Rada městského obvodu
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souhlasí
s umístěním stavby sjezdu o výměře 13,5 m2 na části pozemku p.p.č. 995/62 ostatní plocha, zeleň v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Mňukova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih pro účely dodatečného povolení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
a
rozhodla
uzavřít se společností BORRADORE STYLE s.r.o., IČ: 03469000, sídlo Musorgského 876/2, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
2613/65
57

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Politických vězňů
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby nového sjezdu k nemovitosti na ul. Politických vězňů 1371/13 na části pozemku p.p.č.
566/143 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3,9 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Politických
vězňů, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
uzavřít s JUDr. J. B. MJur, bytem Marie Steyskalové 766/60, Žabovřesky, 616 00 Brno, smlouvu o právu
provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

2614/65
58

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
část pozemku
v k. ú. Hrabůvka, ul. Moravská
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní elektrické kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně umístění
přípojkového pilíře v rámci akce „Ostrava, FMIB REAL, NNk“, v celkové délce cca 25 bm, na části pozemku
p.p.č. 200/30 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 200/30 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby podzemní elektrické kabelové přípojky NN 0,4 kV v délce cca 25 bm
včetně přípojkového pilíře v rámci akce „Ostrava, FMIB REAL, NNk“ ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., IČO: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500,- Kč
+ zákonná sazba DPH za každý i započatý bm elektrické kabelové přípojky NN 0,4 kV a za úplatu 1.000,- Kč
+ zákonná sazba DPH za umístění přípojkového pilíře
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování podzemní elektrické kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně
přípojkového pilíře, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.5.2018 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem podzemní
elektrické kabelové přípojky NN 0,4 kV vč. přípojkového pilíře - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247
29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto
materiálu

2615/65
59

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby zemního kabelového vedení NN a 1 ks pojistkové skříně pod
názvem stavby „Ostrava 2564, Vondráková, příp. NNk“ v délce cca 31 bm pod povrchem části pozemku
p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby zemního kabelového
vedení NN a 1 ks pojistkové skříně pod názvem stavby „Ostrava 2564, Vondráková, příp. NNk“ pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za
úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NN a za úplatu
1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks pojistkové skříně
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
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povinného strpět umístění, užívání a provozování stavby stavby zemního kabelového vedení NN a 1 ks
pojistkové skříně, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.5.2018 uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
2616/65
60

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemního elektrického vedení NN a 1 ks přípojkového pilíře pod
názvem stavby „Ostrava, 3484 PAC, NNk“ v délce cca 110 bm pod povrchem částí pozemků p.p.č. 612/14
ostatní plocha, jiná plocha a st.p.č. 3484 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 612/14 ostatní
plocha, jiná plocha a st.p.č. 3484 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění
stavby podzemního elektrického vedení NN a 1 ks přípojkového pilíře pod názvem stavby „Ostrava, 3484
PAC, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemního elektrického vedení NN
a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks přípojkového pilíře
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování stavby stavby podzemního elektrického vedení NN a 1 ks
přípojkového pilíře, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.5.2021 uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

2617/65
61

Stanovisko k pronájmu části nesvěřeného pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní
Rada městského obvodu
vydává
nesouhlasné stanovisko k záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 100/109 ostatní plocha, zeleň v
k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeného městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění a provozování bigboardu s pohledovou plochou 9,6 m x 8,2 m (v x
š) a maximální výškou spodní hrany cca 7 m

2618/65
62

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k podílu ve výši ½ stavby
garáže bez čp/če na pozemku p.č.st. 2959/3
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k nemovité věci
podílu ve výši ½ stavby garáže bez čp/če na pozemku p.č.st. 2959/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví
pana J. L., bytem 29. dubna 258/31, Ostrava-Výškovice, za podmínek dle přiložené kupní smlouvy

2619/65
63

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 245/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č.
245/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 24 m², dle zákresu v situačním snímku, v k.ú. Hrabůvka, ulice
Zlepšovatelů, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a
požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část pozemku

2620/65
64

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku a záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice
u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/149/13/Dzi, ve znění dodatku č. 1, na nájem části pozemku p.č.
793/292 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 333 m², v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, užívaného jako zahrádka dohodou
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ke dni 14. 5. 2016 a uzavřít s panem M. M., bytem Opavská 789/81, Ostrava - Poruba Dohodu o ukončení
nájmu ve znění přílohy tohoto materiálu
a rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.č. 793/292 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 333 m², v k.ú.
Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrádky na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
2621/65
65

Ukončení smlouvy o nájmu částí pozemků a záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita „Pavlovova - Rudná"
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/1721/08/Ulr, ve znění dodatku č. 1, na nájem částí pozemků
p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 120 m², v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih,
užívaných jako zahrádka č. 24 v lokalitě "Pavlovova - Rudná" dohodou ke dni 14. 5. 2016 a uzavřít s paní J.
M., bytem Provaznická 939/41, Ostrava - Hrabůvka Dohodu o ukončení nájmu ve znění přílohy tohoto
materiálu
a rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m² a p.p.č.
644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 113 m², celková výměra 120 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za
účelem užívání zahrádky č. 24 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

2622/65
66

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
1) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 02 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby
garáže bez čp/če, která stojí na pozemku parc.č. 162 o výměře 1847 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Bohumíra Četyny, 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
2) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 38/2 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby
garáže bez čp/če, která stojí na pozemku parc.č. 162 o výměře 1847 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Bohumíra Četyny, 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
3) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 70 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby
garáže bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 199 o výměře 1095 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Bedřicha Václavka, 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
4) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 41/1 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby
garáže bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 177 o výměře 1104 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Bedřicha Václavka, 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

2623/65
67

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou:
1)pozemek p.č.st. 1924, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. U Nové školy
2)pozemek p.č.st. 3608, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

2624/65
68

Změna podmínek smlouvy o výpůjčce, smlouvy o právu provést stavbu na pozemky v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít s FC OSTRAVA-JIH, z.s., se sídlem Krasnoarmějců 2283/26a, Ostrava-Zábřeh, dodatek ke Smlouvě o
výpůjčce, smlouvě o právu provést stavbu 17/014/191/13 ze dne 30.4.2013 ve znění přílohy tohoto
materiálu, na základě kterého se upravuje doba trvání nájmu na dobu určitou do 31.12.2034

2625/65
69

Zpětvzetí výpovědi nájmu parkovacího stání v parkovacím objektu PO 51 na ul. Ladislava
Hosáka, Ostrava-Bělský Les
Rada městského obvodu
souhlasí
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se zrušením (zpětvzetím) výpovědi z nájmu, podanou panem M. Š., bytem L. Hosáka 1006/23, OstravaBělský Les, sjednaného v nájemní smlouvě č. 51/05/04/2014 ze dne 24.9.2014 na nájem parkovacího stání
č. 05 v parkovacím objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka, Ostrava-Bělský Les
2626/65
70

Zrušení části usnesení č. 1806/48 ze dne 3. 12. 2015 a zveřejnění záměru na pronájem
Rada městského obvodu
zrušuje
v usnesení č. 1806/48, ze dne 3. 12. 2015, bod č. 16 – pronájem parkovacího stání č. 1 v podzemním
podlaží parkovacího objektu PO 42, budovy bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k.ú.
Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les dle důvodové zpávy
a
rozhodla
o záměru pronajmout parkovací stání č. 1 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, budovy bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k.ú. Dubina u Ostrava, ul. Bedřicha Václavka 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

2627/65
71

Zrušení usnesení a souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene služebnosti na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
zrušuje
své usnesení č. 0644/15 ze dne 23.4.2015
a
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby přeložek elektrického vedení VN v délce cca 282 bm a
elektrického vedení NN v délce cca 104 bm pod názvem stavby „Ostrava, přeložka VNk, NNk ul. Výškovická“
pod povrchem částí pozemků p.p.č. 688/4 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 773/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 773/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 773/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 688/4 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 773/6 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 773/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 773/8 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby
přeložek elektrického vedení VN v délce cca 282 bm a elektrického vedení NN v délce cca 104 bm pod
názvem stavby „Ostrava, přeložka VNk, NNk ul. Výškovická“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za
každý i započatý bm přeložky elektrického vedení VN a NN
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování stavby elektrického vedení VN a elektrického vedení NN,
a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.5.2021 uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

2628/65
72

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.p.č. 939/1 ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Hrabůvka,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení
kabelové přeložky NN v délce 1,3 bm a nové přípojkové skříně ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 1.650,- Kč
+ zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění a užívání kabelové přeložky NN a přípojkové skříně, dále oprávněnému vstupovat a vjíždět na
dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním,
údržbou, opravami a odstraněním kabelové přeložky NN a přípojkové skříně, to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 1387-83/2015
rozhodla
uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO:24729035, se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín, Děčín
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IV-Podmokly Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu
2629/65
73

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, RWE GasNet, s.r.o.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.p.č. 433/34, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 433/44,
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 433/45, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 433/46,
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 434/28 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 434/35 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 434/37 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 434/38 ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 462/6
ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení
plynárenského zařízení v délce 478,45 bm ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, za celkovou úplatu 265.660,- Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění a užívání plynárenského zařízení, dále vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v nezbytně nutném
rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním
plynárenského zařízení, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1398-579/2015
rozhodla
uzavřít se společností RWE GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401
17 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

2630/65
74

Návrh na úpravu na doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 74, týkající se návrhu na úpravu a doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva
městského obvodu Ostrava-Jih.

2631/65
75

Zpráva likvidátora o procesu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, státní podnik
„v likvidaci“
Rada městského obvodu
bere na vědomí
Zprávu likvidátora, Mgr. R. K., bytem Městečko 22, PSČ 691 63 Velké Němčice, o procesu likvidace Podniku
bytového hospodářství Ostrava 3, státní podnik „v likvidaci“IČ: 00097489, se sídlem Pavlovova 1351/44,
Zábřeh, 700 30 Ostrava za období 10.3.2016 - 15.4.2016
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí zprávu likvidátora o procesu likvidace Podniku bytového
hospodářství Ostrava 3, státní podnik „v likvidaci“ .

2632/65
76P

Návrh na jmenování ředitele Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
jmenuje
Ing. Renátu Valerii Nešporek, Ph.D., MBA na místo ředitelky Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové
organizace s účinnosti od 1.7.2016, dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu jmenovacího dekretu.

2633/65
77P

Ukončení smluvního vztahu dle smlouvy o dílo č. 3u/034/096/2004 písemnou výpovědí
Rada městského obvodu
rozhodla
o zrušení usnesení č. 2537/64 na základě dalších informací odboru investičního

2634/65
78P

Fitness park Ostrava-Dubina: část 2 - objekt - B1 Pumptrack
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/036/15 ze dne 1. 12. 2015 se zhotovitelem Way to
Nature, s.r.o., se sídlem Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 29246954 na realizaci VZ
84.15 na stavbu „Fitness park Ostrava-Dubina: část 2 - objekty - B1 - Pumptrack", a to z důvodu
neprovádění některých prací nutných k dokončení této zakázky. Na základě uvedených skutečností se
nabídková cena ve výši 2 124 166,98 Kč vč. DPH mění a snižuje o částku -14 777,73 Kč vč. DPH na částku 2
109 389,25 Kč vč. DPH.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/036/15
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na realizaci "Fitness park Ostrava-Dubina: část 2 - objekty - B1 - Pumptrack"
Termín: 11. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/036/15 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 06. 05. 2016
2635/65
79P

Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 42.16 "Zpracování projektových
dokumentací pro opravy v bytových domech"
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu VZ
42.16 "Zpracování projektových dokumentací pro opravy v bytových domech" a dle přiložené důvodové
zprávy tohoto přínosu o vyloučení uchazeče:
- wamp in, s.r.o., Slavníkovců 15a, 709 00 Ostrava - Mar. Hory, IČ: 25358928
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 42.16 na služby "Zpracování projektových dokumentací pro
opravy v bytových domech" na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek z důvodů
uvedených v předložené důvodové zprávě.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 42.16
Termín: 20. 05. 2016

2636/65
80P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)
projektových dokumentací pro opravy v bytových domech

- Zpracování

Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 68.16 "Zpracování projektových
dokumentací pro opravy v bytových domech“ 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 a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 68.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy v jednotlivých dílčích částech této veřejné zakázky
Termín: 14. 07. 2016
2637/65
81P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Zřízení klimatizace pro
přednáškový sál, G-CENTRUM, ul. Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 61.16 "Zřízení
klimatizace pro přednáškový sál, G-CENTRUM, ul. Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh“ dle § 12 odst. 3 v

10.5.2016 9:41

23 z 34

about:blank

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. Hana Staňková, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta ob vodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 61.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 14. 07. 2016
2638/65
82P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - "Vývoz, vyčištění a návoz písku
do pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih" VZ 26.16
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 26.16 na služby "Vývoz, vyčištění a
návoz písku do pískovišť v městském obvodu 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. Miroslava Humpolíková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Jiří Fiala, vedoucí oddělení obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Jiří Fiala, vedoucí oddělení obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů:
1. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 26.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy.
Termín: 18. 07. 2016

2639/65
83P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava sociálního
zařízení v MŠ Výškovická 120, Ostrava-Zábřeh"; VZ 62.16
Rada městského obvodu
rozhodla
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zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 62.16 na stavební práce "Oprava
sociálního zařízení v MŠ Výškovická 120, Ostrava-Zábřeh"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. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., 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. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk,Ph. D., místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
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 62.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo.
Termín: 11. 07. 2016
2640/65
84P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava sociálního
zařízení ŠD při ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh"; VZ 67.16
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 67.16 na stavební práce "Oprava
sociálního zařízení ŠD při ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh"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. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., 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. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk,Ph. D., místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
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 67.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo.
Termín: 11. 07. 2016
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Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava střechy objektu
Krasnoarmějců 26a, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 57.16 "Oprava
střechy objektu Krasnoarmějců 26a, Ostrava-Zábřeh“ 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. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 57.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 23. 06. 2016

2642/65
86P

Výběr nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce domů
Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka, pro potřeby rekolaudace“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky VZ 33.16 na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce
domů Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka, pro potřeby rekolaudace“ o vyloučení
uchazeče:
- FAKO s.r.o., se sídlem Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČ: 18188711
z důvodů uvedených v předložené 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 33.16 na zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce domů Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka, pro potřeby
rekolaudace“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem č. 1 MR Design CZ, s.r.o., sídlem Nábřeží
SPB 457/30, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 25388606, za nabídkovou cenu 260.000,00 Kč bez DPH, 50
kalendářních dnů realizace a cenou za výkon autorského dozoru 500,00 Kč/hod.bez DPH,
jako druhým v pořadí s uchazečem č. 5 KANIA a.s., sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ:
26817853, za nabídkovou cenu 338.000,00 Kč bez DPH, 84 kalendářních dnů realizace a cenou za výkon
autorského dozoru 450,00 Kč/hod. bez DPH,
jako třetím v pořadí s uchazečem č. 3 CIVIL PROJECTS s.r.o., sídlem Malý Koloredov 2377, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 24306606 za nabídkovou cenu 330.000,00 Kč bez DPH, 105 kalendářních dnů realizace a cenou
za výkon autorského dozoru 500,00 Kč/hod.bez DPH.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 33.16 a předat návrh smlouvy o dílo
k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 03. 06. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace „Rekonstrukce domů Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka,
pro potřeby rekolaudace“
Termín: 13. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace „Rekonstrukce domů Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka,
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pro potřeby rekolaudace“
Termín: 20. 05. 2016
2643/65
87P

Zrušení VZ 40.16 Zpracování projektové dokumentace "Dětské hřiště ul. Čujkovova, MOb
Ostrava-Jih"
Rada městského obvodu
rozhodla
o zrušení VZ 40.16 Zpracování projektové dokumentace "Dětské hřiště ul. Čujkovova, MOb Ostrava-Jih" dle
§ 84, odst. 3 zákona a z důvodu, že byla uchazečem Deals management, a.s., odštěpný závod překročena
předpokládaná lhůta realizace.
rozhodla
o zahájení přípravy na vyhlášení nového zadávacího řízení.

2644/65
88P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)
projektových dokumentací pro opravy v nebytových objektech

- Zpracování

Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 60.16 "Zpracování projektových
dokumentací pro opravy v nebytových objektech“ 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 a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 60.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy v jednotlivých dílčích částech této veřejné zakázky
Termín: 14. 07. 2016
2645/65
89P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Výměna stávajících měřičů tepla
za měřidla s rádiovým přenosem a stávaj. vodoměrů TUV a SV za měřidla s rádiovým přenosem
v byt. domech O.-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 24.16 "Výměna stávajících měřičů tepla za
měřidla s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV za měřidla s rádiovým přenosem v
bytových domech Ostrava-Jih" o vyloučení uchazeče:
- ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 61056758, 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 dodávky VZ 24.16 "Výměna
stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV za měřidla s
rádiovým přenosem v bytových domech Ostrava-Jih" a o uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o odečítací a
rozúčtovací službě s vybraným uchazečem:
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-ULIMEX, spol. r.o., se sídlem Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 14864878, za
nabídkovou cenu Kč 1.279.087,00 bez DPH, tj. Kč 1.470.950,05 vč. DPH, za nabídkovou cenu servisních
služeb Kč 107.550,10 bez DPH, tj. Kč 130.135,62 vč. DPH, tj. jednotkových cen uvedených v čl. VIII.
Smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě, a s lhůtou realizace 45 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem THERA Energo, spol. s r.o., Komárovská 466/16, 617 00
Brno-Komárov, IČO: 29241588, za nabídkovou cenu Kč 1.355.282,00 bez DPH, tj. Kč 1.558.574 vč. DPH, za
nabídkovou cenu servisních služeb Kč 85.753,00 bez DPH, tj. Kč 99.898,00 vč. DPH, tj. jednotkových cen
uvedených v čl. VIII. Smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě, a s lhůtou realizace 53 kalendářních dnů
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smluv k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na dodávky VZ 24.16 "Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a
stávajících vodoměrů TUV a SV za měřidla s rádiovým přenosem v bytových domech Ostrava-Jih"
Termín: 17. 06. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky VZ 24.16
"Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV za
měřidla s rádiovým přenosem v bytových domech Ostrava-Jih"
Termín: 20. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky VZ 24.16
"Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV za
měřidla s rádiovým přenosem v bytových domech Ostrava-Jih"
Termín: 27. 05. 2016
2646/65
90P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení
MŠ Srbská 4, Ostrava-Výškovice
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 28.16 "Oprava sociálního zařízení
MŠ Srbská 4, Ostrava-Výškovice" o vyloučení uchazeče:
- Ing. Miroslav Pytel, Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 18110592,
- SATON s.r.o., Švermova 323/61, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 42767113,
- Jan Kovář, Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 18478425,
- SEIDMOS Construction s.r.o., Lhotka 1, 743 01 Bílovec, IČO: 02100061,
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 28.16 "Oprava
sociálního zařízení MŠ Srbská 4, Ostrava-Výškovice" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- Zdeněk Hybner, Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 15495809, za nabídkovou cenu Kč
401.659,40 bez DPH, tj. Kč 486.007,90 vč. DPH a s lhůtou realizace 34 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO: 26826411, za nabídkovou cenu Kč 406.421,30 bez DPH, tj. Kč 491.769,80 vč. DPH a s lhůtou realizace
50 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 28.16 "Oprava sociálního zařízení MŠ Srbská 4, Ostrava-Výškovice"
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
28.16 "Oprava sociálního zařízení MŠ Srbská 4, Ostrava-Výškovice"
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
28.16 "Oprava sociálního zařízení MŠ Srbská 4, Ostrava-Výškovice"
Termín: 20. 05. 2016

2647/65
91P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení
ZŠ Šeříková 33, Ostrava-Výškovice
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 41.16 "Oprava sociálního zařízení ZŠ
Šeříková 33, Ostrava-Výškovice" o vyloučení uchazeče:
- G&G Building s.r.o., 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČO: 27784231,
- Czasch spol. s r.o., Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál, IČO: 47972947,
- Jaroslav Míček, Loučky 76, 793 16 Zátor, IČO: 41421175,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
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tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce VZ 41.16 "Oprava
sociálního zařízení ZŠ Šeříková 33, Ostrava-Výškovice" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- B&P INTERIÉRY s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 25392077, za nabídkovou cenu Kč
1.887.096,75 bez DPH, tj. Kč 2.283.387,07 vč. DPH a s lhůtou realizace 43 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem SLONKA s. r. o., Nádražní 142/20, 702 00 Moravská Ostrava, IČO:
26852659, za nabídkovou cenu Kč 1.952.283,73 bez DPH, tj. Kč 2.362.263,31 vč. DPH a s lhůtou realizace
60 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 41.16 "Oprava sociálního zařízení ZŠ Šeříková 33, Ostrava-Výškovice"
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
41.16 "Oprava sociálního zařízení ZŠ Šeříková 33, Ostrava-Výškovice"
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
41.16 "Oprava sociálního zařízení ZŠ Šeříková 33, Ostrava-Výškovice"
Termín: 20. 05. 2016
2648/65
92P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 43.16 "Provedení
stavebních prací v budově B a D ÚMOb Ostrava - Jih"
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 43.16 na "Provedení stavebních
prací v budově B a D ÚMOb Ostrava - Jih” o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s
uchazečem B&P INTERIÉRY s.r.o., se sídlem Palackého 465/16, 702 00 Ostrava 2, IČ: 25392077, za
nabídkovou cenu 399.936,99 Kč bez DPH a lhůtou realizace 60 kalendářních dnů
a
jako druhým v pořadí
s uchazečem Čestav – Plus, s.r.o., se sídlem Ostravice 60, 739 14 Ostravice, IČ: 28587014 za nabídkovou
cenu 526.603,55 Kč bez DPH a lhůtou realizace 60 kalendářních dnů
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit smlouvu o dílo k VZ 43.16 "Provedení stavebních prací v budově B a D ÚMOb Ostrava - Jih"
Termín: 13. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem k VZ 43.16 „Provedení stavebních prací v budově B a D ÚMOb
Ostrava - Jih"
Termín: 20. 05. 2016
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 43.16 "Provedení stavebních prací v budově B a D ÚMOb Ostrava Jih"
Termín: 03. 06. 2016

2649/65
93

Přihlášení odběrného místa odběru studené vody pro objekt U Lesa
Rada městského obvodu
souhlasí
s převodem odběrného místa dodávky studené vody (administrativní budova a kotelna "U Lesa") bez čísla
popisného a čísla evidenčního na pozemku parcelní č.st 1577 v k.ú. Ostrava - Hrabůvka, evidenční číslo
odběru 17956, ze SMO, Magistrát, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, na SMO, městský obvod Ostrava - Jih,
Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu formuláře pro přihlášení k odběru studené vody.

2650/65
94

Předávací protokol pro přepis odběrného místa pro objekt U Lesa
Rada městského obvodu
souhlasí
s převodem odběrného místa dodávky plynu (administrativní budova a kotelna "U Lesa") bez čísla popisného
a čísla evidenčního na pozemku parcelní č.st 1577 v k.ú. Ostrava - Hrabůvka ze SMO, Magistrát, Prokešovo
náměstí 8, Ostrava, na SMO, městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka dle důvodové
zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu předávacího protokolu pro přepis odběrného
místa.

2651/65
95

Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN domu
Edisonova 377/15
Rada městského obvodu
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souhlasí
s uzavřením ,, Žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napěti", ,,Smlouvy o připojení odběrných míst elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny (NN)" a ,,Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny" mezi SMO, MO Ostrava-Jih, IČ
00845451 a společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro bytový
dům Edisonova 377/15, Ostrava-Hrabůvka
dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.
2652/65
96P

Revokace části usnesení č. 2543/64 ze dne 21. 4. 2016 - Zpráva komise (veřejná zakázka
malého rozsahu na stavební práce) - Oprava zahradních teras, MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
revokuje
část svého usnesení č. 2543/64 ze dne 21. 4. 2016, a to v části:
"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"
rozhodla
na základě vlastního posouzení a hodnocení nabídek a přiložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
radou obvodu 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" o vyloučení
uchazeče:
- STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO:
64617874 (nabídka č. 10),
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
na základě vlastního posouzení a hodnocení nabídek a přiložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
radou obvodu 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:
- 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, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem MONSTAVBY MORAVA s.r.o., Na Michalůvce 1326/10, 735 64 HavířovProstřední Suchá, IČO: 03718816, za nabídkovou cenu Kč 897.352,00 bez DPH a s lhůtou realizace 25
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

2653/65
97P

Výběr nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace „Zateplení obvodového
pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana
47,49, Ostrava – Dubina“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky VZ 36.16 na zpracování projektové dokumentace „Zateplení
obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana
47,49, Ostrava – Dubina“ o vyloučení uchazeče:
- FAKO s.r.o., se sídlem Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČ: 18188711
z důvodů uvedených v předložené 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 36.16 na zpracování projektové
dokumentace „Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy
bytových domů Fr. Formana 47, 49, Ostrava – Dubina“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
č. 2 MR Design CZ, s.r.o., sídlem Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 25388606, za
nabídkovou cenu 128.000,00 Kč bez DPH, 65 kalendářních dnů realizace a cenou za výkon autorského
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dozoru 400,00 Kč/hod.bez DPH,
jako druhým v pořadí s uchazečem č. 3 IVITAS a.s., sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ:
25357255, za nabídkovou cenu 148.000,00 Kč bez DPH, 55 kalendářních dnů realizace a cenou za výkon
autorského dozoru 550,00 Kč/hod. bez DPH,
jako třetím v pořadí s uchazečem č. 4 ATRIS, s.r.o., sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská
Ostrava IČ: 28608909 za nabídkovou cenu 195.000,00 Kč bez DPH, 85 kalendářních dnů realizace a cenou za
výkon autorského dozoru 300,00 Kč/hod.bez DPH.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih a zabezpečit všechny
potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 36.16
Termín: 03. 06. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace „Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace
střechy bytových domů Fr. Formana 47, 49, Ostrava – Dubina“
Termín: 13. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace „Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace
střechy bytových domů Fr. Formana 47, 49, Ostrava – Dubina“
Termín: 20. 05. 2016
2654/65
98P

Výběr nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace „Zateplení obvodového
pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana
51, 53, Ostrava – Dubina“
Rada městského obvodu
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 37.16 na zpracování projektové
dokumentace „Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy
bytových domů Fr. Formana 51, 53, Ostrava – Dubina“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
č. 1 MR Design CZ, s.r.o., sídlem Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 25388606, za
nabídkovou cenu 140.000,00 Kč bez DPH, 50 kalendářních dnů realizace a cenou za výkon autorského
dozoru 400,00 Kč/hod.bez DPH,
jako druhým v pořadí s uchazečem č. 3 IVITAS a.s., sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ:
25357255, za nabídkovou cenu 153.000,00 Kč bez DPH, 56 kalendářních dnů realizace a cenou za výkon
autorského dozoru 550,00 Kč/hod. bez DPH,
jako třetím v pořadí s uchazečem č. 2 Ateliér IDEA, spol. s r.o., sídlem Strmá 640/12, 709 00 Ostrava –
Mar. Hory, IČ: 15502309 za nabídkovou cenu 200.000,00 Kč bez DPH, 90 kalendářních dnů realizace a
cenou za výkon autorského dozoru 300,00 Kč/hod.bez DPH.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih a zabezpečit všechny
potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 37.16
Termín: 03. 06. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace „Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace
střechy bytových domů Fr. Formana 51, 53, Ostrava – Dubina“
Termín: 13. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace „Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace
střechy bytových domů Fr. Formana 51, 53, Ostrava – Dubina“
Termín: 20. 05. 2016

2655/65
99P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Audit hospodaření
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky VZ 106.15 na služby "Audit hospodaření" o vyloučení uchazečů:
- Ernst & Young Audit, s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 26704153
- Kreston A&CE Audit, s.r.o., Ptašínského 4, 602 00 Brno, IČ: 41601416
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 106.15 na služby "Audit
hospodaření" a o uzavření smlouvy o provedení auditu s vybraným uchazečem BDO Audit s.r.o., se sídlem
Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, IČ: 45314381, za nabídkovou cenu 1.400.000,00 Kč bez DPH.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
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podlimitní veřejné zakázky VZ 106.15 na služby "Audit hospodaření"
Termín: 15. 06. 2016
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh smlouvy o provedení auditu s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
VZ 106.15 na služby "Audit hospodaření"
Termín: 13. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o provedení auditu s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
VZ 106.15 na služby "Audit hospodaření"
Termín: 20. 05. 2016
2656/65
100P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Zateplení obvodového pláště domu, střechy a stropů sklepních prostor
bytových domů B. Václavka 19, 21, Ostrava-Bělský Les"
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 podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 38.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Zateplení obvodového pláště domu, střechy a stropů sklepních prostor
bytových domů B. Václavka 19, 21, Ostrava-Bělský Les" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:
- IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 25357255, za nabídkovou cenu Kč 122.500,00
bez DPH, tj. Kč 148.225,00 vč. DPH, za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 550,00 Kč bez DPH
/ hod., a s lhůtou realizace 49 kalendářních dnů,
- jako druhým v pořadí s uchazečem MR Design CZ, s.r.o., Nábřezí SPB 457/30, 708 00 Ostrava-Poruba,
IČO: 25388606, za nabídkovou cenu Kč 160.000,00 bez DPH, tj. Kč 193.600,00 vč. DPH, za hodinovou sazbu
za výkon autorského dozoru Kč 500,00 Kč bez DPH / hod., a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem Ing. Jiří Fidler, Želazného 734/8, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO:
65488415, za nabídkovou cenu Kč 186.000,00 bez DPH (není plátce DPH), za hodinovou sazbu za výkon
autorského dozoru Kč 400,00 Kč bez DPH / hod., a s lhůtou realizace 90 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 služby VZ 38.16 Zpracování projektové dokumentace na "Zateplení
obvodového pláště domu, střechy a stropů sklepních prostor bytových domů B. Václavka 19, 21, OstravaBělský Les"
Termín: 30. 06. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 38.16
Zpracování projektové dokumentace na "Zateplení obvodového pláště domu, střechy a stropů sklepních
prostor bytových domů B. Václavka 19, 21, Ostrava-Bělský Les"
Termín: 20. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 38.16
Zpracování projektové dokumentace na "Zateplení obvodového pláště domu, střechy a stropů sklepních
prostor bytových domů B. Václavka 19, 21, Ostrava-Bělský Les"
Termín: 27. 05. 2016

2657/65
101P

Zrušení VZ (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
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 50.16 "Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni
ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení", neboť se v průběhu zadávání této
veřejné zakázky vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v
zadávání této veřejné zakázky pokračoval z důvodů uvedených v důvodové zprávě
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 50.16
vyplývající z usnesení
Termín: 13. 05. 2016

2658/65
102P

Zrušení otevřeného zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) Komplexní zateplení domu vč. GO střechy, vzduchotechniky a vstupů V. Vlasákové 2, 4, 6,
Ostrava-Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit otevřené zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 29.16 "Komplexní
zateplení domu vč. GO střechy, vzduchotechniky a vstupů V. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava-Bělský Les" dle § 84
odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť se v
průběhu zadávacího řízení této veřejné zakázky vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze
na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení k této veřejné zakázce pokračoval z důvodů uvedených v
důvodové zprávě
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ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 29.16 vyplývající z
usnesení
Termín: 13. 05. 2016
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Tiskové opravy
TO

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, umístěním a realizací stavby „Ostrava, přepojení odběrů z TS OS_9532“, jejímž předmětem je
umístění 1 ks pojistkové skříně a cca 5 bm kabelového vedení do obvodové stěny objektu bez čp/če, jiná
stavba, který je součástí pozemku st.p.č. 3487/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou a
umístění 1 ks pojistkové skříně s pilířem a cca 110 bm zemního kabelového vedení NN na části pozemku
p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu na části pozemků p.p.č. a 612/57 ostatní
plocha, ostatní komunikace a st.p.č. 3487/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt bez čp/če,
jiná stavba v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění 1 ks pojistkové skříně a cca 5 bm kabelového
vedení do obvodové stěny objektu bez čp/če, jiná stavba, který je součástí pozemku st.p.č. 3487/5 a
umístění 1 ks pojistkové skříně s pilířem a cca 110 bm zemního kabelového vedení NN na části pozemku
p.p.č. 612/57, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm, za úplatu 1.000,- Kč +
zákonná sazba DPH za umístění 1 ks pojistkové skříně a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za
umístění 1 ks pojistkové skříně s pilířem
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování kabelového vedení NN, 1 ks pojistkové skříně a 1 ks
pojistkové skříně s pilířem, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.4.2018 uzavřít s vlastníkem stavby - společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění
přílohy tohoto materiálu
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