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Přehled usnesení 68. schůze Rady městského obvodu, ze dne 19. 5. 2016 10:00

č. usn. č. m. Název materiálu

2664/68 1. Návrh Závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2665/68 2. Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2015 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2666/68 3. Návrh rozpočtových opatření č. 15/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2667/68 4. Náhrada vzniklé újmy na zdraví a na majetku (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2668/68 5. Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

2669/68 6. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb-plnění usnesení č.0234/7 (RNDr. Ph.D. František
Staněk, místostarosta)

2670/68 7. J. K. - odpis pohledávek za zemřelou (Bc. Martin Bednář, starosta)

2671/68 8. K. B. - žádost o prominutí poplatku z prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

2672/68 9. M. Č. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

2673/68 10. M. F. - uzavření splátkového kalendáře (Bc. Martin Bednář, starosta)

2674/68 11. M. N. (dř. B.) - odpis pohledávek za zemřelou (Bc. Martin Bednář, starosta)

2675/68 12. R. P. - žádost o prominutí poplatku z prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

2676/68 13. S. M. – žádost o splátkový kalendář a uznání dluhu formou notářského zápisu (Bc. Martin Bednář, starosta)

2677/68 14. Z. G., D. G. - splátkový kalendář (Bc. Martin Bednář, starosta)

2678/68 15. Stanovení ceny nájmu parkovací plochy pro soudní jednání sp. zn. 81 C 305/2015 se společností BOSWELL
a.s. (Bc. Martin Bednář, starosta)

2679/68 16. Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 9. 6. 2016 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

2680/68 17. Podnět k ustavení osadního výboru (Bc. Martin Bednář, starosta)

2681/68 18. Žádost o poskytnutí finančního daru (Bc. Martin Bednář, starosta)

2682/68 19. Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Bc. Martina Bednáře, starosty, Ing. Hany Tichánkové, místostarostky a
Bc. Františka Dehnera, místostarosty na Slovensko (Košice) ve dnech 3. - 5. 5. 2016 (Bc. Martin Bednář,
starosta)

2683/68 20. Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty (Bc. Martin Bednář, starosta)

2684/68 21. Návrh odpovědi na dopis Mgr. Marka Pabjana ze dne 2. 5. 2016 (Bc. Martin Bednář, starosta)

2685/68 22. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (K. a M. K., M. a V. S., J. H.) (Markéta Langrová, člen rady)

2686/68 23. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (J. B.) (Markéta Langrová, člen rady)

2687/68 24. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

2688/68 25. Ukončení nájmu bytu dohodou, návazné sociální bydlení, zajištění náhradního bytu, uzavření smlouvy o
ubytování (Markéta Langrová, člen rady)

2689/68 26. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

2690/68 27. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

2691/68 28. Zásady a podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih (Markéta Langrová,
člen rady)

2692/68 29. Ukončení domovnické činnosti v DaBF (Markéta Langrová, člen rady)

2693/68 30. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod pro objekt U Lesa (Markéta Langrová, člen rady)

2694/68 31. Souhlas s umístěním sídla ústavu v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová,
člen rady)

2695/68 32. Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce garáží na ul. Čujkovova 23, O. - Zábřeh (Markéta Langrová,
člen rady)

2696/68 33. Uzavření smlouvy k nájmu bytu v objektu základní školy (Markéta Langrová, člen rady)

2697/68 34. Změna nájemní smlouvy na nebyt. prostor Čujkovova 3, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

2698/68 35. Zveřejnění záměru na pronájem části prostor v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh
(Markéta Langrová, člen rady)

2699/68 36. Zveřejnění záměru na pronájem prostor v budově č.p. 384, na ul. Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

2700/68 37. Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2015 (Markéta
Langrová, člen rady)

2701/68 38. Návrh výpovědi smlouvy o dílo (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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2702/68 40. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

2703/68 41. Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu
Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2704/68 42. Rozbory hospodaření za rok 2015  příspěvkových organizací, které byly zřízeny Statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

2705/68 44. Souhlas s použitím finančních prostředků z úplaty za předškolní vzdělávání na  dorovnání  mzdy
zaměstnankyně MŠ (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2706/68 45. Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

2707/68 46. Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2708/68 47. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2709/68 48. Změna odpisového plánu na rok 2016 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2710/68 49. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14193253 o poskytnutí podpory a přijetí změny rozhodnutí o poskytnutí
dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR pro projekt Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A.
Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2711/68 50. Souhlas se změnou termínu podání žádosti o dotaci pro projekty "Zeleň za Lunou" a "Zeleň Savarin" (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

2712/68 51. Informace o vícepracích na stavbě „Oprava chodníku v MO Ostrava-Jih IV. etapa (Volgogradská)“ (Věra
Válková, místostarostka)

2713/68 52. Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli R. R., J. P. a A. J. (Věra Válková, místostarostka)

2714/68 53. Úplné znění zřizovací listiny TSOJ k 1.7.2016 (Věra Válková, místostarostka)

2715/68 54. Nabytí darem stavby díla na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2716/68 55. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2717/68 56. Pronájem části pozemku p.p.č. 458/9 - zahrada o výměře 88 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ ul.
Krokova“ (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2718/68 57. Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. V. Jiřikovského x N. Frýda (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2719/68 58. Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní x Fr. Formana (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2720/68 59. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2721/68 60. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2722/68 61. Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2723/68 62. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2724/68 63. Souhlas s umístěním stavby, pronájem části pozemku p.p.č. 451/20 v k.ú. Hrabůvka, ul. Ignáta Herrmanna
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2725/68 64. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Svazácká (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2726/68 65. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti, k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Špillarova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2727/68 66. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na části
pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Pískové doly (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2728/68 67. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2729/68 68. Stanovisko k záměru prodeje pozemku včetně stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2730/68 69. Stanovisko k svěření nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2731/68 70. Ukončení nájmu na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu dohodou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2732/68 71. Záměr na budoucí úplatný převod  jednotky č. 1440/13 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú. Hrabůvka (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)
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2733/68 72. Záměr na pronájem části pozemku p.č. 793/292 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m², v k.
ú. Výškovice u Ostravy, lokalita "ul. Šeříková" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2734/68 73. Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 245/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů – restaurační zahrádka
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2735/68 74. Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m², v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "ul. Tarnavova" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2736/68 75. Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m², v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "ul. Tarnavova" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2737/68 76. Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 348/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m², v k. ú. Hrabůvka,
lokalita "ul. Krakovská" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2738/68 77. Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 435/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Stadická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2739/68 78. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodimcevova - restaurační zahrádka (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

2740/68 79. Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2741/68 80. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2742/68 81. Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2743/68 82. Záměr na změnu nájemní smlouvy, záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 391/1 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Tlapákova – restaurační zahrádka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2744/68 83. Záměr na změnu smlouvy o nájmu nemovitosti – část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

2745/68 84. Zrušení částí usnesení č. 1806/48 ze dne 3. 12. 2015 a zveřejnění záměrů na pronájem (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2746/68 85. Zrušení části usnesení č. 1900/49 ze dne 15. 12. 2015 a zveřejnění záměru na pronájem (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2747/68 86. Zrušení usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 0256/7 ze dne 17.12.2015 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2748/68 87. Zřízení věcného břemene - služebnosti cesty, k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Proskovická (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2749/68 88. Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 740/19 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenému městskému obvodu Ostrava - Jih (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2750/68 89. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 354/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2751/68 90. Žádost o předchozí souhlas Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava k návrhu na změnu
katastrálního území uvnitř města a změnu hranice městského obvodu, lokalita za řekou Ostravice – podél
řeky směrem do ul. Ostravického (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2752/68 91. Žádost o svěření pozemku p.p.č. 287/20 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2753/68 92P. Parkoviště ul. Výškovická 70-72, parcela č. 783/2, 783/7, 783/8, k. ú. Zábřeh nad Odrou, dodatek č. 1 (Bc.
František Dehner, místostarosta)

2754/68 93P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - "Elektronický nástroj pro zadávání a evidenci
veřejných zakázek" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2755/68 94P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava a nátěr fasády, nátěry
výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka"; VZ 45.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

2756/68 95P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava dlažby a obkladů v kuchyni
MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2757/68 96P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava přístupových schodišť a
rampy v areálu objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

2758/68 97P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava střechy objektu na ul. P.
Lumumby č.pop. 2717 a č.pop. 2444, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

2759/68 98P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce VZT ve školní kuchyni
ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

2760/68 99P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 300 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I.
čtvrtletí r. 2016 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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2761/68 100P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Rekonstrukce Jubilejní kolonie
Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2762/68 101P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)  - Zajištění ostrahy v domě s
pečovatelskou službou na ul. Horymírova 121, 123 a 125 v Ostravě - Zábřehu (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2763/68 102P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)  - Zpracování projektové
dokumentace na "Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Veverkova - Aviatiků -
na Obecní v k. ú. Hrabůvka" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2764/68 103P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - Výměna oken v
bytových domech Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

2765/68 104P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodávka kancelářského nábytku v roce
2016“, VZ 44.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2766/68 105P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Nákup myček pro mateřské školy zřízené
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2767/68 106P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Výměna nákladních výtahů na MŠ Gurťjevova,
MŠ Volgogradská, MŠ Mitušova 4, MŠ P. Lumumby 14;  VZ 49.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

2768/68 107. Revokace usnesení č. 2491/63 ze dne 07.04.2016 (Markéta Langrová, člen rady)

2769/68 108. stanovisko k návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 2/2009 (Bc. Martin
Bednář, starosta)

2770/68 109P. Podmínky výzvy (zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) - „Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu A,
ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava - Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2771/68 110P. Výběr nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace „Zateplení obvodového pláště domu vč.
půdy a stropů sklepních prostor, renovace střechy bytového domu Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh“ (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2772/68 111. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2773/68 112. Návrh dohody o dočasném omezení výpůjčky (Bc. Martin Bednář, starosta)

2774/68 113P. Oznámení ZŘ  -  „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb v-O.
Jih v letech 2016 - 2018 vč. čištění MK v zónách č. 1, 2, 4, a 5“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

2775/68 114. Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

2776/68 OR Jmenování členů bytové komise (Bc. Martin Bednář, starosta)

staženo 39. Poskytnutí finanční podpory (Ing. Adam Rykala, člen rady)

staženo 43. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou (Ing. Adam Rykala, člen rady)

about:blank
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2664/68  
1

Návrh Závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2015

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu  

a) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2015

b) souhlasit s celoročním hospodařením městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2015 bez výhrad

c) schválit Závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2015

d) schválit blokaci finančních prostředků v objemu 43.167.697,28 Kč pro účely financování domovního a
bytového fondu
ukládá

místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit návrh Závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za
rok 2015 zastupitelstvu městského obvodu

2665/68  
2

Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2015

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní závěrku městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2015
ukládá

místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu
Ostrava-Jih za rok 2015 zastupitelstvu městského obvodu

2666/68  
3

Návrh rozpočtových opatření č. 15/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3421, pol. 5139 o 1 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3421, pol. 5169 o 8 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3421, pol. 5171 o 72 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5139 o 1 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5169 o 8 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5171 o 72 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 20 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje  ORJ 7, § 4349, pol. 5213 o 20 tis. Kč

3)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 537 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5171 o 537 tis. Kč

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 000 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1141 o 2 000 tis. Kč

5)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 100 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1173 o 100 tis. Kč

6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 150 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1174 o 150 tis. Kč

7)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 300 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 1171 o 150 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 1172 o 150 tis. Kč

8)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 510 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1169 o 255 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1170 o 255 tis. Kč

9)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 200 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)

about:blank
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- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, ORG 1175 o 200 tis. Kč

10)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 847 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1178 o 847 tis. Kč

11)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 400 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1176 o 400 tis. Kč

12)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 400 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1177 o 1 400 tis. Kč

13)
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 60 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6171,  pol. 5169 o 9 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6171,  pol. 5139 o 1 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613,  pol. 5151 o 8 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613,  pol. 5154 o 40 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613,  pol. 5169 o 25 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613,  pol. 5171 o 35 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3429,  pol. 5139 o 1 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3429,  pol. 5151 o 8 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3429,  pol. 5154 o 40 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3429,  pol. 5169 o 94 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3429,  pol. 5171 o 35 tis. Kč

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

14)
- snižují nedaňové příjmy ORJ 6, pol. 2324 o 6 676 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 6, pol. 2111 o 6 676 tis. Kč

15)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 7 212 tis. Kč (blokace prostředků pro domovní a bytový fond)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5909 o 7 212 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

2667/68  
4

Náhrada vzniklé újmy na zdraví a na majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

1)

nevyhovět žádosti o  náhradu vzniklé újmy na zdraví paní L. P.

2)

nevyhovět žádosti o náhradu vzniklé škody na majetku pana M. Z.

2668/68  
5

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 81
S. P., bytem Ostrava-Výškovice, trv. Lumírova 16, fakt. Výškovická 159

2669/68  
6

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb-plnění usnesení č.0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
za období od 1.1.2016 do 31.3.2016

2670/68  
7

J. K. - odpis pohledávek za zemřelou

Rada městského obvodu

about:blank
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souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za pí J. K., zemř. 9. 11. 2015,  ve výši 158 812,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 23
428,- Kč  z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul. Horní 62/1428 v Ostravě-
Hrabůvce a ve výši 14 850,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

Odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí J. K., zemř. 9. 11. 2015,  ve výši 158 812,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 23
428,- Kč  z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul. Horní 62/1428 v Ostravě-
Hrabůvce a ve výši 14 850,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

2671/68  
8

K. B. - žádost o prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení

p. K. B., ve výši 27 346,00 Kč z titulu pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu
č. 26 v domě č.p. 3015 č.or. 6 na ul. Tarnavova v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

prominout poplatek z prodlení

p. K. B., ve výši 27 346,00 Kč z titulu pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu
č. 26 v domě č.p. 3015 č.or. 6 na ul. Tarnavova v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

2672/68  
9

M. Č. - odpis pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za p M. Č., ve výši 110 764,- Kč s příslušenstvím  z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním
bytu č. 8 na ul. Patrice Lumumby 76 v Ostravě-Zábřehu a ve výši 5 570,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

Odepsat pohledávky s příslušenstvím

za p M. Č., ve výši 110 764,- Kč s příslušenstvím  z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním
bytu č. 8 na ul. Patrice Lumumby 76 v Ostravě-Zábřehu a ve výši 5 570,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

2673/68  
10

M. F. - uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít splátkový kalendář

s pí M. F., ve výši 4 154,00 Kč z titulu neuhrazeného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu
č. 22 v domě č.p. 1719 č.or. 31 na ul. Čujkovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 1 000,00 Kč z titulu soudních
nákladů spojených s vymáháním dluhu v tomto znění:

about:blank
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Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši 5 154,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve
výši 500,00 Kč,  vždy k 20.  dni v  měsíci,  když první splátka se stanoví v  měsíci  červnu 2016.  Při  takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 11 měsíců, a to tak, že 10 měsíců bude splátka činit
500,00 Kč měsíčně, 11. měsíc bude poslední splátka ve výši 154,00 Kč. Dostane-li se dlužník do prodlení byť
i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není povinen dlužníka
dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po dlužníku zaplacení celého
zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi,

dle důvodové zprávy

2674/68  
11

M. N. (dř. B.) - odpis pohledávek za zemřelou

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za pí M. N. (dř. B., nar. 19. 3. 1953, zemř. 26. 4. 2015,  ve výši 22 909,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného
příslušenství ve výši 164 101,- Kč  z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 7 na
ul. Lumírova 28 v Ostravě-Výškovicích a ve výši 13 756,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

Odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí M. N. (dř. B.), nar. 19. 3. 1953, zemř. 26. 4. 2015,  ve výši 22 909,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného
příslušenství ve výši 164 101,- Kč  z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 7 na
ul. Lumírova 28 v Ostravě-Výškovicích a ve výši 13 756,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

2675/68  
12

R. P. - žádost o prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatků  a úroků z prodlení

za  p R.  P.,  vyčísleného příslušenství  ve  výši  90 % z dlužné  částky,  tj.  73 813,50 Kč z titulu dlužného
nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 2 na ul. Svazácká 2158/52 v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

prominout poplatky  a úroky z prodlení

za  p R.  P.,  vyčísleného příslušenství  ve  výši  90 % z dlužné  částky,  tj.  73 813,50 Kč z titulu dlužného
nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 2 na ul. Svazácká 2158/52 v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

2676/68  
13

S. M. – žádost o splátkový kalendář a uznání dluhu formou notářského zápisu

Rada městského obvodu

souhlasí

uzavřít s dlužníkem M. S.,  formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti uznání dluhu ve výši 67
377,- Kč s přísl. a uzavřít splátkový kalendář pro částku 84 866,- Kč s přísl. za podmínek, že:

a)    dlužník uhradí sepis uznání dluhu formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti a splátkového
kalendáře u jím zvoleného notáře,
b)    dlužník uzná dluh ve výši  14 687,- Kč s příslušenstvím za spotřebované bezdůvodné obohacení z užívání
bytu za  období  01 – 11/2014 a  dále uzná dluh ve  výši  52 690,- Kč  s příslušenstvím za  spotřebované
bezdůvodné obohacení z užívání bytu za období 01/2014-10/2015,
c)    dlužník se zaváže k úhradě celkového dluhu ve výši 84 866,- Kč s příslušenstvím a nákladů řízení ve
výši 6 760,- Kč formou splátkového kalendáře v pravidelných měsíčních splátkách á 1.600,- Kč měsíčně vždy
k  25.  dni  v  měsíci,  počínaje  měsícem září  2016 pod ztrátou výhody  splátek  při  nezaplacení  byť  jediné
splátky,

dle důvodové zprávy,

about:blank
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a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu

uzavřít s dlužníkem M. S.,  formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti uznání dluhu ve výši 67
377,- Kč s přísl. a uzavřít splátkový kalendář pro částku 84 866,- Kč s přísl. za podmínek, že:

a)    dlužník uhradí sepis uznání dluhu formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti a splátkového
kalendáře u jím zvoleného notáře,
b)    dlužník uzná dluh ve výši  14 687,- Kč s příslušenstvím za spotřebované bezdůvodné obohacení z užívání
bytu za  období  01 – 11/2014 a  dále uzná dluh ve  výši  52 690,- Kč  s příslušenstvím za  spotřebované
bezdůvodné obohacení z užívání bytu za období 01/2014-10/2015,
c)    dlužník se zaváže k úhradě celkového dluhu ve výši 84 866,- Kč s příslušenstvím a nákladů řízení ve
výši 6 760,- Kč formou splátkového kalendáře v pravidelných měsíčních splátkách á 1.600,- Kč měsíčně vždy
k  25.  dni  v  měsíci,  počínaje  měsícem září  2016 pod ztrátou výhody  splátek  při  nezaplacení  byť  jediné
splátky,

dle důvodové zprávy.

2677/68  
14

Z. G., D. G. - splátkový kalendář

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře

s p. Z. G. a pí D. G., ve výši 89 930,00 Kč z titulu neuhrazeného nájemného a záloh na služby spojených s
užíváním bytu č. 4 v domě č.p. 360 č.or. 64 na ul. Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 6 966,00 Kč z
titulu soudních nákladů spojených s vymáháním dluhu v tomto znění:
Dlužníci se zavazují uhradit svůj dluh v celkové výši 96 896,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve
výši 2 000,00 Kč, vždy k 20. dni v měsíci,  když první splátka se stanoví v měsíci červnu 2016. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 49 měsíců, a to tak, že 48 měsíců bude splátka činit 2
000,00 Kč měsíčně, 49. měsíc bude poslední splátka ve výši 896,00 Kč. Dostane-li se dlužník do prodlení byť
i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není povinen dlužníka
dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po dlužníku zaplacení celého
zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

uzavřít splátkový kalednář

s p. Z. G. a pí D. G., ve výši 89 930,00 Kč z titulu neuhrazeného nájemného a záloh na služby spojených s
užíváním bytu č. 4 v domě č.p. 360 č.or. 64 na ul. Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 6 966,00 Kč z
titulu soudních nákladů spojených s vymáháním dluhu v tomto znění:
Dlužníci se zavazují uhradit svůj dluh v celkové výši 96 896,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve
výši 2 000,00 Kč, vždy k 20. dni v měsíci,  když první splátka se stanoví v měsíci červnu 2016. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 49 měsíců, a to tak, že 48 měsíců bude splátka činit 2
000,00 Kč měsíčně, 49. měsíc bude poslední splátka ve výši 896,00 Kč. Dostane-li se dlužník do prodlení byť
i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není povinen dlužníka
dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po dlužníku zaplacení celého
zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi,

dle důvodové zprávy

2678/68  
15

Stanovení ceny nájmu parkovací plochy pro soudní jednání sp. zn. 81 C 305/2015 se společností
BOSWELL a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

podat oponentní návrh k žalobě na stanovení povinnosti uzavřít nájemní smlouvu, která je vedena pod sp.
zn. 81 C 305/2015 u Okresního soudu v Ostravě a navrhnout, aby byla výše nájemného (části pozemku
p.č.612/60  na  LV  6138  v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou)  určena  dle  ceny  v  místě  a  čase  obvyklé,  tozn
20,-Kč/m2/rok  na  základě  2 nájemních smluv  uzavřených městským  obvodem,  které  jsou předmětem
plnění obdobné s předmětnou situací  a dále navrhnout eventuální petit ve kterém bude navrženo, aby byla
výše nájemného (části pozemku p.č.612/60 na LV 6138 v k.ú. Zábřeh nad Odrou) určena dle znaleckého
posudku, který vypracoval Ing. Oldřich Tobola na částku 36.980,- Kč/rok včetně DPH.

2679/68  
16

Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 9. 6.
2016

Rada městského obvodu

souhlasí

about:blank
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s návrhem programu 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat dne 9.
6. 2016 od 13.00 hod., dle upravené a doplněné přílohy předloženého materiálu

2680/68  
17

Podnět k ustavení osadního výboru

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 17, týkající se podnětu k ustanovení osadního výboru

ukládá

vedoucímu odboru právního JUDr. Petru Holáškovi, vyzvat Ing. J. N. dopisem s dotazem,  zda-li jsou občané
Výškovic ochotni se účastnit osadního výboru.

2681/68  
18

Žádost o poskytnutí finančního daru

Rada městského obvodu

rozhodla

neposkytnout finanční dar Nadaci LANDEK Ostrava, Vítkovická 3108/11, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava
na uskutečnění nadačního programu.

2682/68  
19

Zpráva  ze  zahraniční  pracovní  cesty  Bc.  Martina  Bednáře,  starosty,  Ing.  Hany  Tichánkové,
místostarostky a Bc. Františka Dehnera, místostarosty na Slovensko (Košice) ve dnech 3. - 5. 5.
2016

Rada městského obvodu

projednala

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Bc. Martina Bednáře, starosty, Ing. Hany Tichánkové, místostarostky a
Bc. Františka Dehnera, místostarosty na Slovensko (Košice) ve dnech 3. - 5. 5. 2016.

2683/68  
20

Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty

Rada městského obvodu

schvaluje

zahraniční pracovní cestu Bc. Martina Bednáře, starosty městského obvodu do Bruselu ve dnech 27. - 29. 6.
2016, za účelem účasti na studijní cestě zástupců Svazu měst a obcí ČR s cílem seznámení se s fungováním
institucí EU, s legislativním procesem na úrovni Evropské unie a s dopadem evropské legislativy na život
obcí v ČR

2684/68  
21

Návrh odpovědi na dopis Mgr. Marka Pabjana ze dne 2. 5. 2016

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis Mgr. Marka Pabjana, ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o.
ze dne 2. 5. 2016 adresovaný Radě městského obvodu Ostrava - Jih
schvaluje

návrh odpovědi panu Mgr.  Marku Pabjanovi,  řediteli  Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh,
Kosmonautů 15, p.o., jak je uveden v příloze tohoto přínosu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zajistit odeslání odpovědi na dopis Mgr. Marka Pabjana
Termín: 27. 05. 2016

2685/68  
22

Prominutí poplatku a úroku z prodlení (K. a M. Koneční, M. a V. Somolovi, J. Hora)

Rada městského obvodu

souhlasí

I.
s prominutím poplatku a úroku z prodlení
- manž. K. K.  a M. K., za byt na ul. V. Vlasákové 964/19, Ostrava-Bělský Les, ve výši 90% z částky 27.832
Kč, tj. 25.049 Kč, a to za podmínky, že dlužníci uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve výši 2.783 Kč ve
věřitelem stanovených pravidelných měsíčních splátkách,

- manž. M. S. a V. S., za byt na ul. Jubilejní 304/45, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 50% z částky 65.846,15 Kč,
tj. 32.923,15 Kč, a to za podmínky, že dlužníci uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve výši 32.923 Kč
ve věřitelem stanovených pravidelných měsíčních splátkách, a 100% z částky 10.510 Kč,

- p. J. H., za byt na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, ve výši 50% z částky 225.856 Kč, tj. 112.928
Kč, a to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve výši 112.928 Kč ve věřitelem
stanovených pravidelných měsíčních splátkách,
dle důvodové zprávy

about:blank
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II.
s uzavřením splátkového kalendáře
- s manž. K. K. a M. K. na úhradu neprominuté části dluhu ve výši 2.783 Kč, za byt na ul. V. Vlasákové
964/19, Ostrava-Bělský Les, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 300 Kč, a to po dobu 9 měsíců,
poslední 10. splátka je stanovena ve výši 83 Kč,

- s manž. M. S. a V. S. na úhradu neprominuté části dluhu ve výši 32.923 Kč, za byt na ul. Jubilejní 304/45,
Ostrava-Hrabůvka,  formou pravidelných měsíčních splátek  ve  výši  1.500 Kč,  a  to  po  dobu 21 měsíců,
poslední 22. splátka je stanovena ve výši 1.423 Kč,

- s p.  J.  H.   na úhradu neprominuté části  dluhu ve výši 112.928 Kč,  za byt na ul.  Čujkovova 1718/29,
Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 3000 Kč, a to po dobu 37 měsíců, poslední
38. splátka je stanovena ve výši 1.928 Kč,

dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2686/68  
23

Žádost o uzavření splátkového kalendáře (J. B.)

Rada městského obvodu

rozhodla

o neuzavření splátkového kalendáře s pí J. B, na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby a poplatku
(úroku) z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb s nájmem spojených za byt na ul.  Horymírova
2949/14, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy

2687/68  
24

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 13
H.  R., Horní 3

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 1
K. M., Horní 3

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 4
G. M., Vršovců 2, Ostrava-Mar. Hory

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 68
Ch. P., Plzeňská 6

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 79
Z. I., Čujkovova 32

Jubilejní 60, 1+1, standard, č. b. 4
Š. K., Vrbka 44/11, Ostrava-Krásné Pole

V. Jiřikovského 33, 1+2, standard, č. b. 10
S. R., Výškovice 5, Bílovec

Kotlářova 12, 0+2, standard, č. b. 11
Z. K., Petruškova 14 a Z. R., Petruškova 14

Slezská 13, 1+2, standard, č. b. 2
S. E., Jubilejní 51

Volgogradská 128, 1+3, standard, č. b. 10
S. P., Samoljovova 15 a S. F., Samoljovova 15

Oráčova 1, 1+3, standard, č. b. 49
T. J., Západní 1, Ostrava-Nová Ves

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

S. E., Jubilejní 51, č. b. 5
rozhodla

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

II.

about:blank
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1) o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Dr. Šavrdy 19, 0+2, standard, č. b. 3
P. J., Čujkovova 32

Edisonova 84, 1+2, standard, č. b. 18
Ž. M., U Haldy 58

F. Formana 51, 0+2, standard, č. b. 5
M. P., Výškovická 180 a M. M., Výškovická 180

2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
P. J., Čujkovova 32, č. b. 83
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

2688/68  
25

Ukončení nájmu bytu dohodou,  návazné sociální bydlení,  zajištění náhradního bytu,  uzavření
smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

N. P. Plzeňská 10/2619 a G. N., Plzeňská 10/2619, č. b. 50
H. M., Tylova 4/2779, č. b. 38
A. M., Lumírova 7/487, č. b. 67
V. Z., (trvale bytem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice), Čujkovova 9/1709, č. b. 1
O. M., Čujkovova 32/1737, č. b. 47
R. P., V. Jiřikovského 37/172, č. b.  16
C. Z., Jubilejní 63/491, č. b. 1
S. P., Slezská 11/402, č. b. 6
S. V. (trvale bytem, Břenkova 19), Odborářská 72/677, č. b. 27

II.

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

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 87
K. L., Čujkovova 31/1719

III.

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

Zlepšovatelů 60/579, 1+2, standard, č. b. 1
J. M., Slezská 16/279

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

M. J., Slezská 16/279, č. b. 1

IV.

o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul.  Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou s
účinností od 01.06.2016, dle důvodové zprávy

místnost č. 10 - L. M., Horní 3
místnost č. 12 - K. J., F. Formana 33
místnost č. 17 - D. R., Horní 3
místnost č. 20 - S. Z., Dr. Martínka 45

2689/68  
26

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

about:blank
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důvodové zprávy

Edisonova 84, 1+2, standard, č. b. 2
J. G., Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka

2690/68  
27

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 7
V. H., Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 52
D. H., Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh

2691/68  
28

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

Rada městského obvodu

schvaluje

s účinností od 01.06.2016 úpravu znění „Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního
města  Ostravy,  svěřených  městskému obvodu  Ostrava-Jih,  vč.  úpravy  Příloh  č.  1  -  č.  4,  v  rozsahu
předloženého návrhu

2692/68  
29

Ukončení domovnické činnosti v DaBF

Rada městského obvodu

rozhodla

o podání výpovědí z dohod na výkon domovnické činnosti  uzavřených s níže uvedenými domovníky pro
bytové domy:
- V. H. - B. Četyny 930/2, O.-Bělský Les
- P. M. - B. Václavka 1018/1, O.-Bělský Les
- P. S. - B. Václavka 1020/5, O.-Bělský Les
- V. P. - B. Václavka 1017/19, O.-Bělský Les
- Anna Valigurová - Břenkova 2974/7, O.-Zábřeh
- N. S. - Čujkovova 1718/29, O.-Zábřeh
- M. Š. - Čujkovova 1719/31, O.-Zábřeh
- R. Š. - Čujkovova 1737/32, O.-Zábřeh
- L. G. - Dr. Šavrdy 3021/9, O.-Bělský Les
- L. M. - Dr. Šardy 3022/11, O.-Bělský Les
- P. V. - Dr. Šavrdy 3026/13 a Dr. Šavrdy 3027/15, O.-Bělský Les
- V. J. - Dr. Šavrdy 3028/17 a Dr. Šavrdy 3029/19, O.-Bělský Les
- PaedDr. P. K. - Edisonova 381/23, O.-Hrabůvka
- V. N. - Fr. Formana 277/28 a Fr. Formana 278/30, O.-Dubina
- T. D. - Fr. Formana 280/32, O.-Dubina
- R. F. - Fr. Formana 271/47 a Fr. Formana 272/49, O.-Dubina
- Ž. F. - Fr. Formana 273/51 a Fr. Formana 274/53, O.-Dubina
- M. I. - Fr. Formana 275/55 a Fr. Formana 276/57, O.-Dubina
- M. K. - Hasičská 114/1 a Hasičská 366/3, O.-Hrabůvka
- L. H. - Horymírova 2975/4, O.-Zábřeh
- M. H. - Horymírova 2949/14, O.-Zábřeh
- R. P. - J. Škody 192/9, O.-Dubina
- V. Ž. - Jubilejní 253/9, O.-Hrabůvka
- J. L. - Jugoslávská 2777/20, O.-Zábřeh
- J. T. - Karpatská 2857/20, O.-Zábřeh
- M. S. - Klegova 1440/21, O.-Hrabůvka
- Z. P. - Kotlářova 3197/10, O.-Zábřeh
- JUDr. Mgr. J. K. - Markova 2947/16, O.-Zábřeh
- M. S. - M. Fialy 248/1, O.-Dubina
- K. T. - Mňukova 3022/24, O.-Zábřeh
- Z. N. - Oráčova 1326/1, O.-Hrabůvka
- R. B. - P. Lumumby 2595/3, O.-Zábřeh
- D. K. - Pavlovova 1626/67, O.-Zábřeh
- M. K. - Plzeňská 2619/8, O.-Zábřeh
- R. P. - Plzeňská 2619/10, O.-Zábřeh
- V. W. - Stadická 1369/3, O.-Hrabůvka
- I. M. - Tarnavova 3015/6 a Tarnavova 3016/8, O.-Zábřeh
- V.K. - Tylova 2779/4, O.-Zábřeh
- Z. H. - Vaňkova 1011/48, O.-Bělský Les
- P. T. - Vaňkova 1012/50, O.-Bělský Les
- K.  P. - Vaňkova 1013/52, O.-Bělský Les
- M. T. - V. Jiřikovského 169/31, O.-Dubina
- P. K. - V. Jiřikovského 171/35, O.-Dubina
- L. K. - V. Jiřikovského 172/37, O.-Dubina
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- K. S. - V. Košaře 122/1, O.-Dubina
- J. D. - V. Košaře 123/3, O.-Dubina
- L. V.- V. Košaře 125/4, O.-Dubina
- V. T. - V. Košaře 124/5, O.-Dubina
- J. P. - V. Vlasákové 932/15, O.-Bělský Les
- M. H. - V. Vlasákové 964/19, O.-Bělský Les
- M. G.- Výškovická 446/151, O.-Výškovice
- A. K. - Výškovická 447/153, O.-Výškovice
- Ing. V. F. - Výškovická 631/184, O.-Výškovice
dle důvodové zprávy

2693/68  
30

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod pro objekt U Lesa

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod" pro odběrné místo administrativní
budovy a kotelny U Lesa, bez čísla popisného a čísla evidenčního, na pozemku parcelní č.st 1577 v k.ú.
Ostrava - Hrabůvka,  evidenční číslo odběru 17956, mezi SMO, městským obvodem Ostrava - Jih,  Horní
791/3, Ostrava - Hrabůvka a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava -
Moravská Ostrava, IČ 45193673 dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu dotčené smlouvy.

2694/68  
31

Souhlas s umístěním sídla ústavu v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o  udělení  souhlasu  s  umístěním  sídla  nově  vznikajícího  ústavu  Young  Life  Česká  republika  z.ú.,  IČ:
26531003, v prostorách budovy č.p. 2498 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p.č.st.
4591 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. V Zálomu č. or. 1, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, zapsané na listu vlastnictví č. 3152, o výměře
118,30 m2 a  se  zápisem do  veřejného  rejstříku,  maximálně  však  po  dobu trvání  nájemního  vztahu s
nájemcem předmětných prostor - Sbor Křesťanské společenství Ostrava, IČ: 73631191, se sídlem hornícká
2675/50, 702 00  Ostrava, dle důvodové zprávy

2695/68  
32

Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce garáží na ul. Čujkovova 23, O. - Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  dodatku č.1 ke  smlouvě  o  výpůjčce  garáží  č.  1,2  a  7 v  garážovém  objektu  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, který se nachází na pozemku parc.
č. st. 2079, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož vlastníkem je společnost Arcelor
Mittal Ostrava a.s.,  a který tvoří součást bytového domu na ul.  Čujkovova 1715/23 v Ostravě-Zábřehu,
uzavřené  se  spolkem  FC  OSTRAVA  -  JIH,  zapsaný  spolek,  IČ:  70312966,  se  sídlem  Krasnoarmejců
2283/26a, Ostrava-Zábřeh, a to z důvodu ukončení výpůjčky garáží č. 1 a 7 a ponechání ve výpůjčce garáže
č. 2, za účelem uskladnění technického zařízení fotbalového klubu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou, dle důvodové zprávy

2696/68  
33

Uzavření smlouvy k nájmu bytu v objektu základní školy

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu bytu (1+2, standard) v  objektu ZŠ Ostrava-Zábřeh,  Jugoslávská 23,  přísp.
organizace, na dobu určitou s účinností od 01.06.2016, dle důvodové zprávy

I. S., Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh

2697/68  
34

Změna nájemní smlouvy na nebyt. prostor Čujkovova 3, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o doplnění odstavce ve znění: "Nájem zaniká také zánikem souhlasu příslušného stavebního úřadu s účelem
užívání stavby jako prodejny průmyslového zlevněného zboží." v dosud neuzavřené nájemní smlouvě na
nebytový prostor o výměře 54,61 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 1706 na ul. Čujkovova č. or. 3 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí
pozemku parc. č. st. 2062 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, s paní Jarmilou Staňkovou, bytem Krmelínská 229/188,
Ostrava-Nová Bělá, IČ: 03868923,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výši nájemného 600
Kč/m2/rok, za účelem užívání jako prodejna průmyslového zlevněného zboží, dle důvodové zprávy

2698/68  
35

Zveřejnění záměru na pronájem části prostor v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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zveřejnit záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání o výměře 32,88 m2 ve 2. NP pavilonu „C“
budovy č. p. 3054 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st. 4911 zastavěná plocha a nádvoří,
na ul.  Horymírova č. or. 121, katastrální území Zábřeh nad Odrou,  za účelem provozování zdravotního
cvičení, s výší nájemného 350 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové
zprávy

2699/68  
36

Zveřejnění záměru na pronájem prostor v budově č.p. 384, na ul. Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem prostor v budově č.p. 384 objekt občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku p.č.st.  424/1 zastavěná plocha a nádvoří v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  na ul.  Hulvácká č.  or.  1,
Ostrava.Zábřeh,  o  celkové  výměře  2.187,76  m2,  za  účelem  poskytování  vzdělávacích  služeb,  s  výší
nájemného 128,49 Kč/m2/rok, na dobu určitou 15 let
žádá

radu města o vydání předchozího souhlasu, v souladu s čl. 7 odst. 8)  písmene c4) obecně závazné vyhlášky
města Ostravy č.  14/2013,  Statut města Ostravy,  ve znění pozdějších změn a doplňků,  a to k uzavření
nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor  na dobu určitou v délce 15 let

2700/68  
37

Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2015

Rada městského obvodu

souhlasí

s vyhodnocením správy a hospodaření s domovním a bytovým fondem za rok 2015 vykonávané v rámci
hospodářské činnosti městského obvodu Ostrava-Jih
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

2701/68  
38

Návrh výpovědi smlouvy o dílo

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 38, týkající se návrhu výpovědi smlouvy o dílo.

2702/68  
40

Poskytnutí  veřejné  finanční  podpory  -  účelové  dotace  společnosti  Ostravské  městské  lesy  a
zeleň, s.r.o.

Rada městského obvodu

souhlasí

s revokací bodu 5 usnesení č. 282/7 ze 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se
konalo 17. 12. 2015 ve znění "Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih schvaluje poskytnutí finančního
daru společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o."
doporučuje

Zastupitelstvu  městského  obvodu  Ostrava-Jih  revokovat  bod  5  usnesení  č.  282/7  ze  7.  zasedání
Zastupitelstva  městského  obvodu  Ostrava-Jih,  které  se  konalo  17.  12.  2015  ve  znění  "Zastupitelstvo
městského obvodu Ostrava-Jih schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Ostravské městské lesy a
zeleň, s.r.o."
souhlasí

s návrhem poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace společnosti Ostravské lesy a zeleň, s.r.o.,
Antonína  Brože  3124/2,  700  30  Ostrava-Zábřeh,  IČ:  25816977,  DIČ:  CZ25816977  v  celkové  hodnotě
1.900.000 Kč
souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
souhlasí

s použitím znaku a loga Městského obvodu Ostrava-Jih příjemci veřejné finanční podpory - účelové dotace za
účelem propagace realizace podpořeného projektu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové
dotace společnosti Městské lesy a zeleň, s.r.o. v celkové hodnotě 1.900.000 Kč
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace

2703/68  
41

Program  na  poskytování  peněžních  prostředků  z  rozpočtu  statutárního  města  Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017

Rada městského obvodu

souhlasí

s  návrhem  "Programu  na  poskytování  peněžních  prostředků  z  rozpočtu  statutárního  města  Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017" dle předloženého návrhu a

about:blank
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souhlasí

v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s užitím znaku městského obvodu Ostrava-Jih a dále i s užitím loga městského obvodu subjekty,
kterým budou poskytnuty peněžní prostředky v rámci "Programu na poskytování peněžních prostředků z
rozpočtu  statutárního  města  Ostrava,  městského  obvodu  Ostrava-Jih  na  rok  2017"  při  propagaci  akcí
podpořených městským obvodem
doporučuje

zastupitelstvu  schválit  "Program  na  poskytování  peněžních  prostředků  z  rozpočtu  statutárního  města
Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017" dle předloženého návrhu

2704/68  
42

Rozbory  hospodaření za rok 2015  příspěvkových organizací,  které byly zřízeny  Statutárním
městem  Ostrava,  městským  obvodem  Ostrava-Jih  k  zajištění  jeho  působnosti  ve  školství  a
kultuře

Rada městského obvodu

projednala

hospodaření  za  rok  2015  příspěvkových  organizací,  které  byly  zřízeny  Statutárním  městem  Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře,  výši zlepšených výsledků
hospodaření  dosažených   těmito  příspěvkovými  organizacemi   za  rok  2015  a   návrhy  na  rozdělení
 zlepšených výsledků hospodaření dle tab. č. 1 (příloha zápisu z jednání rozborové komise)
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí výsledky hospodaření a návrhy na rozdělení
dosažených zlepšených výsledků hospodaření  za  rok 2015 příspěvkových organizací,   které byly  zřízeny
Statutárním městem Ostrava,  městským obvodem Ostrava-Jih k  zajištění  jeho působnosti  ve školství  a
kultuře dle tabulky  č. 1. (příloha zápisu z jednání rozborové komise)

2705/68  
44

Souhlas s použitím finančních prostředků z úplaty za předškolní vzdělávání na  dorovnání  mzdy
zaměstnankyně MŠ

Rada městského obvodu

souhlasí

s  použitím  finančních prostředků z úplaty  za  předškolní  vzdělávání  na  dorovnání  mzdy  zaměstnankyně
Mateřské školy  Ostrava-Zábřeh,  Volgogradská 4, příspěvkové organizace, a to ve výši  6 127,- Kč.

2706/68  
45

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizace -  finanční dar ve výši Kč 62 210,00 od Ostravských komunikací a.s. dle důvodové zprávy

2707/68  
46

Výjimka  z  počtu  dětí  v  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-zábřeh,  Březinova  52,
příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení  výjimky  z  počtu  dětí   v  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Zábřeh,  Březinova  52,
příspěvkové organizaci,  odloučeném pracovišti mateřské školy Mozartova, pro školní rok 2016/2017, dle
předloženého návrhu.

2708/68  
47

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství
a kultuře", v části sedmé , čl.1, bodu 1. pro Mateřskou školu Ostrava-Dubina, 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
ukládá

ředitelce příspěvkové organizace jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

2709/68  
48

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

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2016
- Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizaci

about:blank
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- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

2710/68  
49

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14193253 o poskytnutí podpory a přijetí změny rozhodnutí
o poskytnutí  dotace  ze  Státního fondu  životního prostředí  ČR  pro projekt  Zateplení  objektu
družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14193253 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky,  se sídlem Kaplanova 1931/1,  148 00 Praha 11,  IČO 00020729, na financování projektu
"Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A.  Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka" z Operačního
programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
souhlasí

se změnou rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí od poskytovatele Česká
republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO 00164801,
na projekt "Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka" dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu výše uvedeného dodatku ke smlouvě

2711/68  
50

Souhlas  se změnou termínu podání žádosti  o dotaci pro projekty  "Zeleň  za Lunou"  a "Zeleň
Savarin"

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou termínu podání žádosti o dotaci na projekty "Zeleň za Lunou" a "Zeleň Savarin" a v rámci výzvy z
Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektů pro podání žádostí o dotaci
Termín: 17. 10. 2016

2712/68  
51

Informace  o  vícepracích  na  stavbě  „Oprava  chodníku  v  MO  Ostrava-Jih  IV.  etapa
(Volgogradská)“

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o vícepracích na stavbě „Oprava chodníku v MO Ostrava-Jih IV. etapa (Volgogradská)“.

2713/68  
52

Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli R. R., J. P. a A. J.

Rada městského obvodu

rozhodla

nabýt majetek nepatrné hodnoty  po zůstaviteli R. R. - mob. telefon zn. NOKIA, J. P. - finanční hotovost ve
výši 20 539 Kč a bezcenné osobní věci, A. J. - finanční hotovost ve výši 3 628 Kč a bezcenné osobní věci

2714/68  
53

Úplné znění zřizovací listiny TSOJ k 1.7.2016

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu
1) předat k hospodaření Technickým službám Ostrava - Jih, příspěvkové organizaci, IČ 66739331, se sídlem
Kpt. Vajdy 3202/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava nemovitý majetek v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to:
pozemek p.p.č. 884/3, ostatní plocha, jiná plocha
pozemek p.p.č. 934, ostatní plocha, zeleň
pozemek p.p.č. 935, ostatní plocha, zeleň
pozemek p.č.st.  1577 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech.vybavenost v
celkové hodnotě 2 319 295,00 Kč

2) schválit úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková
organizace, IČ 66739331, se sídlem  Kpt. Vajdy 3202/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava s účinností od 1.7.2016 ve
znění přílohy tohoto materiálu

2715/68  
54

Nabytí darem stavby díla na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o nabytí darem stavby díla "Restaurování kříže a úprava jeho
okolí  na  parc.č.  54,  k.ú.  Výškovice  u Ostravy" umístěné na pozemku parc.č.  54 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova, svěřeném městskému obvodu, se všemi součástmi a
příslušenstvím, od Římskokatolické farnosti Ostrava - Zábřeh, IČ: 45210446, se sídlem U Zámku 914/6, 700

about:blank
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30 Ostrava - Zábřeh, do vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
a uzavřít darovací smlouvu, ve znění přílohy tohoto materiálu

2716/68  
55

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  s  Moravskoslezským  krajem,  IČ:  70890692,  se  sídlem  28.  října  2771/117,  702  00  Ostrava  -
Moravská Ostrava Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 17/014/356/15/Dzi ze dne 14.12.2015, kterým se
prodlužuje doba výpůjčky do 30.9.2016

2717/68  
56

Pronájem části  pozemku p.p.č.  458/9 -  zahrada o výměře 88  m²  v  k.ú.  Zábřeh nad  Odrou,
lokalita „ ul. Krokova“

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 458/9 - zahrada o celkové výměře 88 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání části
pozemku jako zahrádky č. 20 v lokalitě "ul. Krokova" panu R. Š. a paní L. Š., bytem Výškovická 509/180,
Ostrava - Výškovice,  za  cenu 11 Kč/m²/rok,  tj.  za  celkovou částku 968 Kč ročně  na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu.

2718/68  
57

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. V. Jiřikovského x N. Frýda

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č.  71/88 ostatní plocha,  zeleň o výměře 33 m2 (8,1 m x 4,1 m) v k.ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,
za  účelem  provozování  restaurační  zahrádky,  na  dobu neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou,  za
nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, tj.  za celkovou částku 330 Kč ročně, Zdeňce Pečkové, IČ: 66912296, se
sídlem Volgogradská 2537/21, 700 30 Ostrava - Zábřeh a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu

2719/68  
58

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní x Fr. Formana

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 71/145 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2 (13,87 m x
3,45 m) v  k.ú.  Dubina  u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému
obvodu  Ostrava-Jih,  za  účelem  provozování  restaurační  zahrádky,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční
výpovědní  dobou,  za  nájemné  ve  výši  10 Kč/m2/rok,  tj.  za  celkovou částku 480 Kč ročně,  společnosti
ČIRVA,  s.r.o.,  IČ:  25859871,  sídlo  Hradní  27/37,  710 00 Ostrava  - Slezská Ostrava a  uzavřít  nájemní
smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

2720/68  
59

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část  pozemku parc.č.  530/1 ostatní  plocha,  silnice  o  výměře  28 m2 (2 m  x  14 m) v  k.ú.
Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  provozování  restaurační  zahrádky,  na  dobu neurčitou s jednoměsíční  výpovědní
dobou,  za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok,  tj.  za celkovou částku 280 Kč ročně,  Romanu Šťástkovi,  IČ:
63311844, se sídlem Husarova 100/56,  700 30 Ostrava - Výškovice a uzavřít nájemní smlouvu ve znění
přílohy tohoto materiálu

2721/68  
60

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2 (7,55 m x 7,55 m) v
k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  provozování  restaurační  zahrádky,  na  dobu neurčitou s jednoměsíční  výpovědní
dobou, za nájemné 10 Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku 570 Kč ročně, Nadi Bednaříkové, IČ: 67698573,
sídlo Lumírova 545/74,  700 30 Ostrava - Výškovice  a uzavřít  nájemní  smlouvu ve  znění  přílohy tohoto
materiálu

2722/68  
61

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout

1)parkovací stání č. 20 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč. vyb., která
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je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les, paní
Š.  B.,  bytem Na Rybárně 1,  Dobroslavice,  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)parkovací stání č. 61 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc.č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les, panu E.
K.,  bytem B.  Václavka 1015/22,  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 smlouvy dle vzorové nájemní smlouvy schválené radou městského obvodu dne 3. 12.
2015, usnesením č. 1806/48

2723/68  
62

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)část pozemku p.č.st. 2954/1, zast. pl. o výměře 10,13 m2 (celková výměra 224 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/37376 příslušejícího k jednotce 23/646 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, paní K. B., bytem Výškovická 2561/80, Ostrava-Zábřeh

2)1/2 pozemku p.č.st. 2968/5, zast. pl. o výměře 10 m2 (celková výměra 20 m2) v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, Ing. M. F., bytem Antonína Sovy 1513/21, Opava-Kateřinky

2724/68  
63

Souhlas s umístěním stavby, pronájem části pozemku p.p.č. 451/20 v k.ú. Hrabůvka, ul. Ignáta
Herrmanna

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby přístupu a vjezdu o výměře 30,65 m² na části pozemku p.p.č. 451/20 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ulice Ignáta Herrmanna, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih, dle situačního zákresu
a
rozhodla

pronajmout  část pozemku p.p.č.  451/20 ostatní plocha,  ostatní komunikace o výměře 30,65 m² v k.ú.
Hrabůvka,  ulice  Ignáta  Herrmanna,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému
obvodu Ostrava-Jih, manželům Ing. D. Š. a Ing. K. Š., oba bytem Dr. Martínka 1166/69, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, za účelem umístění a užívání přístupu a vjezdu, s ročním nájemným 45,- Kč/m², tj. za celkové
roční nájemné 1.379,- Kč,  na dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní  dobou a uzavřít  Smlouvu o nájmu
pozemku, Smlouvu o právu provést stavbu ve znění přílohy tohoto materiálu

2725/68  
64

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú.  Zábřeh nad
Odrou, ul. Svazácká

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby - instalace dvou řad zavěšených předsazených lodžií o výměře 2 x 3,74 m x 1,47 m k
bytovému domu č.p.  2181 umístěnému na  pozemku st.p.č.  3336 nad  povrchem  částí  pozemku p.p.č.
1237/12  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  ul.  Svazácká,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

uzavřít se Společenstvím vlastníků pro dům Svazácká 2181/48, IČ: 27848353, se sídlem Ostrava - Zábřeh,
Svazácká 2181/48, PSČ 70030, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

2726/68  
65

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti, k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova

Rada městského obvodu

souhlasí

se  vstupem,  realizací  a  umístěním  stavby  nadzemní  a  podzemní  kabelové  přípojky  NN 0,4 kV  včetně
umístění 3 ks podpěrných bodů v rámci akce „Ostrava 880/9 Špačková, NN“, v celkové délce cca 64 bm, na
částech pozemků parc.č.  887/1 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  parc.č.  442 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  parc.č.  418 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemků parc.č. 887/1 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace,  parc.č.  442 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  parc.č.  418 ostatní  plocha,
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ostatní  komunikace v k.ú.  Výškovice u Ostravy,  ve vlastnictví  statutárního města Ostravy,  se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby nadzemní a podzemní kabelové přípojky NN 0,4
kV v délce cca 64 bm včetně 3 podpěrných bodů v rámci akce „Ostrava 880/9 Špačková, NN“ 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 kabelové přípojky NN 0,4 kV a za
úplatu 3.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění 3 ks podpěrných bodů

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

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.5.2018 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem nadzemní
a podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV vč. 3 ks podpěrných bodů - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO:
24729035, 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

2727/68  
66

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
části pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Pískové doly

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby veřejné sítě elektronických telekomunikací  pod názvem stavby
„OMS PODA Ostrava – Pískové doly 3. etapa“ v celkové délce cca 162 bm na částech pozemků p.p.č.  235/1
ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 439/8 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 1005/15 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č.  1022/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a  st.p.č. 978 zastavěná plocha a nádvoří v
k.  ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  lok.   Pískové  doly,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřených
městskému obvodu Ostrava - Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č.  235/1 ostatní
plocha,  jiná  plocha,  p.p.č.  439/8  ostatní  plocha,  jiná  plocha,  p.p.č.  1005/15  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, p.p.č.  1022/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a  st.p.č. 978 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava -
Jih, za účelem umístění stavby veřejné sítě elektronických telekomunikací  pod názvem stavby „OMS PODA
Ostrava – Pískové doly 3.  etapa“ v  celkové délce cca 162 bm,  ve prospěch společnosti PODA a.s.,  IČ:
25816179,  se  sídlem 28.  října  1168/102,  702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  za  úplatu 500 Kč/bm +
zákonná sazba DPH za každý i započatý bm veřejné sítě elektronických telekomunikací

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného strpět umístění,  užívání a provozování veřejné sítě elektronických telekomunikací,  a to vše v
rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření,  nejdéle však 31.12.2018 uzavřít se stavebníkem – vlastníkem stavby
veřejné sítě  elektronických telekomunikací  – společností  PODA a.s.,  IČ: 25816179,  se sídlem 28.  října
1168/102,  702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

2728/68  
67

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova

Rada městského obvodu

doporučuje

vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku 608/2 ostatní plocha,  jiná plocha v
rozsahu daném zákresem o max. výměře 550 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Pavlovova,
svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru
města neprodat uvedenou část dotčeného pozemku, dle důvodové zprávy

2729/68  
68

Stanovisko k záměru prodeje pozemku včetně stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek st.p.č. 3485
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1276 m2, jehož součástí je  stavba č.p.  2625,  jiná stavba v k.  ú.
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Pavlovova 31, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih a požádat
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedené nemovité věci

2730/68  
69

Stanovisko k svěření nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna

Rada městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k svěření nemovitých věcí - oplocení v hodnotě 126 870,61 Kč a zpěvněné plochy -
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rampy v hodnotě 944 134,42 Kč, vybudovaných v rámci investiční akce "Knihovna města Ostravy - pobočka
Ostrava - Jih, ul. 29. dubna, Ostrava - Výškovice" městskému obvodu Ostrava-Jih
zmocňuje

vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu.

2731/68  
70

Ukončení nájmu na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit  Smlouvu  o  nájmu  nebytového  prostoru  –  kryté  stání  č.  41/45/03/2014  ze  dne  17.  9.  2014,
uzavřenou s panem M. M., bytem B. Václavka 982/11, Ostrava-Bělský Les na nájem  parkovacího stání č. 45
v parkovacím objektu PO 41 na ul. Bedřicha Václavka, umístěném v nadzemním podlaží stavby bez čp/če,
garáže, která je součástí pozemku parc.č. 199 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1095 m2, v k.ú.
Dubina u Ostravy,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih,
dohodou ke dni 31. 5. 2016 a uzavřít dohodu o ukončení nájmu ve znění vzorové dohody o ukončení nájmu
schválené radou městského obvodu dne 28. 1. 2016, usnesením č. 2045/53

a
rozhodla

o záměru na pronájem parkovacího stání č. 45 v PO 41 na ul. Bedřicha Václavka, umístěného v nadzemním
podlaží stavby bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 199 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1095 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování osobního motorového vozidla na dobu neurčitou, s
jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800 Kč měsíčně včetně DPH

2732/68  
71

Záměr na budoucí úplatný převod  jednotky č. 1440/13 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú.
Hrabůvka

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru na budoucí úplatný převod bytové jednotky číslo
1440/13 - byt v domě č. p. 1440, Klegova 21, Ostrava-Hrabůvka spolu s podílem na společných částech
domu a pozemku st. p.č. 1182 ve výši 3742/235999, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava

2733/68  
72

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 793/292 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
17 m², v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita "ul. Šeříková"

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.č. 793/272 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m² v
k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  lokalita  "ul.  Šeříková",  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřeného
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku jako parkovacího stání na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou.

2734/68  
73

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 245/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů – restaurační
zahrádka

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 245/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 85 m² v k.ú. Hrabůvka,
ulice Zlepšovatelů, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem provozování restaurační zahrádky na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou

2735/68  
74

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m², v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Tarnavova"

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 - ostatní plocha,  jiná plocha o výměře 10 m² v k.ú.
Zábřeh  nad  Odrou,  lokalita  "ul.  Tarnavova",  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku jako parkovacího stání na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou.

2736/68  
75

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m², v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Tarnavova"

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 - ostatní plocha,  jiná plocha o výměře 12 m² v k.ú.
Zábřeh  nad  Odrou,  lokalita  "ul.  Tarnavova",  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku jako parkovacího stání na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou.

about:blank
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2737/68  
76

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 348/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m², v k. ú.
Hrabůvka, lokalita "ul. Krakovská"

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 348/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m² v k.ú. Hrabůvka,
lokalita "ul. Krakovská", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava -
Jih, za účelem užívání pozemku jako parkovacího stání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

2738/68  
77

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 435/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Stadická

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m² v k.ú.
Hrabůvka,  ulice  Stadická,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu
Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacího místa

2739/68  
78

Záměr  na pronájem části  pozemku v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  ul.  Rodimcevova -  restaurační
zahrádka

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/45 ostatní plocha, zeleň o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh
nad  Odrou,  ul.  Rodimcevova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřený  městskému  obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  provozování  restaurační  zahrádky,  na  dobu neurčitou s jednoměsíční  výpovědní
dobou

2740/68  
79

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronájmu parkovacího stání č. 65 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby garáže
bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 225 o výměře 1371 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava
Hosáka, 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

2741/68  
80

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)pozemek p.č.st. 1993/7, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
2)pozemek p.č.st. 2399, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3)pozemek p.č.st. 2480, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4)pozemek p.č.st. 2519, zast. pl. o výměře 20m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
5)pozemek p.č.st. 3626, zast. pl. o výměře 19m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

2742/68  
81

Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemku p.p.č. 148/4 zahrada o výměře 129 m2 a části pozemku p.p.č. 1079/2
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání jako zahrady, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

2743/68  
82

Záměr  na  změnu  nájemní  smlouvy,  záměr  na  pronájem  části  pozemku  p.p.č.  391/1  v  k.ú.
Hrabůvka, ul. Tlapákova – restaurační zahrádka

Rada městského obvodu

rozhodla

1)  o  záměru změnit  Smlouvu o  nájmu nemovitosti  č.  2/a/042/133/97/Se  ze  dne  21.5.1997,  ve  znění
pozdějších dodatků, uzavřenou se společností PARIS STATEX s.r.o., IČO: 253 57 131, se sídlem Ostrava-
Moravská Ostrava, Bieblova 2951/7, PSČ 702 00, za účelem umístění 4 parkovacích stání pro návštěvníky
restaurace  a  přístupového  chodníku  k  restauraci,  a  to  snížením  výměry  pronajatého  pozemku  pod
přístupovým chodníkem k restauraci ze 100 m² na 80 m², na části pozemku p.p.č. 391/1 ostatní plocha,
zeleň v k.ú. Hrabůvka ul. Tlapákova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu
Ostrava-Jih

2)  o   záměru na  pronájem  části  pozemku p.p.č.  391/1 ostatní  plocha,  zeleň o  výměře  20 m²  v  k.ú.
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Hrabůvka,  ulice  Tlapákova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  umístění  a  provozování  restaurační  zahrádky  na  dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou

a
rozhodla

nesnížit  nájemné  za  pronájem  části  pozemku p.p.č.  391/1 ostatní  plocha,  zeleň o  výměře  47 m²  pod
stavbou 4 parkovacích stání pro návštěvníky restaurace

2744/68  
83

Záměr na změnu smlouvy o nájmu nemovitosti – část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V.
Košaře

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru změnit  Smlouvu o  nájmu nemovitosti  č.  7/014/0553/09/Dzi  ze  dne  29.6.2010,  uzavřenou s
Martinem Grymem, IČ: 64146987, sídlo podnikání Slezská 1409/34, 737 01 Český Těšín, na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní dobou, a to takto:

a)  změnit  účel  nájmu části  pozemku parc.č.  73/49 ostatní  plocha,  manipulační  plocha v  k.ú.  Dubina  u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih na "užívání
příjezdu k  občanské  vybavenosti,  užívání  2 parkovacích míst pro osobní  automobily,  užívání  stávajícího
schodiště do objektu občanské vybavenosti"

b) změnit umístění parkovacích míst dle situačního zákresu a změnit výměru části pozemku parc.č. 73/49
ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Dubina u Ostravy, pronajaté za účelem užívání parkovacích míst z
50 m2 na 24 m2 (každé parkovací místo o výměře 3 m x 4 m)

2745/68  
84

Zrušení částí usnesení č. 1806/48 ze dne 3. 12. 2015 a zveřejnění záměrů na pronájem

Rada městského obvodu

zrušuje

v usnesení č. 1806/48 ze dne 3. 12. 2015

1) bod č. 7 – rozhodnutí o pronájmu parkovacího stání č. 12 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO
33, budovy bez čp/če, občanské vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy,
ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les, panu F. H., bytem Vl. Vlasákové 967/4, Ostrava-Bělský Les

2) bod č.9 – rozhodnutí o pronájmu parkovacího stání č. 34 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO
33, budovy bez čp/če, občanské vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy,
ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les, panu R. S., bytem Zd. Vavříka 3001/7, Ostrava-Bělský Les

a
rozhodla

o záměru pronajmout parkovací stání č. 12 a č. 34 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, budovy
bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové za
účelem  užívání  parkovacího  stání  pro  parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

2746/68  
85

Zrušení části usnesení č. 1900/49 ze dne 15. 12. 2015 a zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

zrušuje

v usnesení č. 1900/49 ze dne 15.  12. 2015 bod č.  2 – rozhodnutí o pronájmu parkovacího stání č. 12 v
podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32,  stavby obč.  vyb.,  bez čp/če,  která je  součástí pozemku
parc.č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy,  ul.  Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les, panu L.  K., bytem Vl.
Vlasákové 940/13, Ostrava-Bělský Les

a
rozhodla

o záměru pronajmout parkovací stání č. 12 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, budovy bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové za
účelem  užívání  parkovacího  stání  pro  parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

2747/68  
86

Zrušení usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 0256/7 ze dne 17.12.2015

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zrušit  usnesení  č.  0256/7 ze  dne  17.12.2015,  kterým  bylo  rozhodnuto
prodat  6 částí  pozemku parc.č.  793/287 ostatní  plocha,  zeleň v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  vlastníkům
bytových jednotek v bytovém domě Lumírova č.pop. 528, 529, 530

about:blank
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2748/68  
87

Zřízení věcného břemene - služebnosti cesty, k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Proskovická

Rada městského obvodu

rozhodla

nezřídit věcné břemeno - služebnost cesty, s případnou možností výstavby cesty na pozemku parc.č. 851
orná  půda  (ZPF)  v  k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeném
městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  ve  prospěch  společnosti  MENEVIS  s.r.o.,  IČ:  29126118,  se  sídlem
Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1

2749/68  
88

Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 740/19 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Výškovice
u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenému městskému obvodu Ostrava -
Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  Smlouvu o zřízení  věcného břemene - služebnosti  k  pozemku p.č.  740/19 - zastavěná plocha a
nádvoří,  v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému
obvodu Ostrava  -  Jih,  ve  prospěch  bytové  jednotky  č.  258/13,  ve  vlastnictví  R.  B.,  bytem  Sportovní
2124/24, Ostrava - Moravská Ostrava, a to na dobu neurčitou za úplatu ve výši 600 Kč + zákonná sazba
DPH ve znění přílohy tohoto materiálu.

2750/68  
89

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 354/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 354/1 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 57,94
m²  v  k.ú.  Hrabůvka,  ulice  Mitušova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání čtyř parkovacích míst

2751/68  
90

Žádost  o  předchozí  souhlas  Zastupitelstva  městského obvodu  Slezská  Ostrava  k  návrhu  na
změnu katastrálního území uvnitř města a změnu hranice městského obvodu, lokalita za řekou
Ostravice – podél řeky směrem do ul. Ostravického

Rada městského obvodu

žádá

Zastupitelstvo  městského  obvodu Slezská  Ostrava  o  vydání  předchozího  souhlasu k  návrhu  na  změnu
katastrálního území uvnitř  města  a  změnu hranice  městského obvodu - pozemek p.p.č.  632/5  ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 16 240 m², se všemi součástmi a příslušenstvím, v k.ú. Hrabůvka, lokalita
za řekou Ostravice – podél řeky směrem do ul. Ostravického, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

2752/68  
91

Žádost o svěření pozemku p.p.č. 287/20 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu

Rada městského obvodu

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o svěření pozemku p.p.č. 287/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
795 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, do správy městského obvodu
Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

2753/68  
92P

Parkoviště  ul.  Výškovická  70-72,  parcela  č.  783/2,  783/7,  783/8,  k.  ú.  Zábřeh nad  Odrou,
dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  dodatku č.  1 - ke  smlouvě  o dílo  agendové  číslo  S/0241/2016/INV ze  dne  10.  03.  2016 na
realizaci VZ 08.16 na stavbu „Parkoviště ul. Výškovická 70-72, parcela č. 783/2, 783/7, 783/8, k. ú. Zábřeh
nad Odrou" se zhotovitelem JANKOSTAV s.r.o.,  se sídlem Štěpaňákova 714/31,  719 00 Ostrava-Kunčice,
IČO: 25855581 v důsledku skutečností vyžadujících úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a
to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec SoD nutných k
dokončení  této zakázky.  Na základě předložených dokladů,  kterými se upravuje položkový  rozpočet,  se
snižuje  konečná  cena  díla  942.431,85  Kč  bez  DPH  o  částku  830,00  Kč  bez  DPH  na  celkovou  částku
941.601,85 Kč bez DPH.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č.  1 ke smlouvě o dílo agendové č.
S/0241/2016/INV ze dne 10. 03. 2016 na realizaci VZ 08.16 na stavbu „Parkoviště ul.  Výškovická 70-72,
parcela č. 783/2, 783/7, 783/8, k. ú. Zábřeh nad Odrou",
Termín: 30. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0241/2016/INV ze dne 10. 3. 2016  na výše
uvedenou zakázku.
Termín: 25. 05. 2016

about:blank
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2754/68  
93P

Podmínky  výzvy  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  služby)  -  "Elektronický  nástroj  pro
zadávání a evidenci veřejných zakázek"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 56.16 na služby "Elektronický nástroj
pro zadávání a evidenci veřejných zakázek“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných  zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Roman Škubal, pověřený zastupováním vedoucího odboru hospodářské správy
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Mgr. Bc. Petr Sláma, odbor právní
2. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS, odbor investiční

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Škubal, pověřený zastupováním vedoucího odboru hospodářské správy
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 56.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o poskytování služeb
Termín: 20. 07. 2016
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Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava a nátěr fasády,
nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka"; VZ 45.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 45.16 na stavební práce "Oprava a
nátěr  fasády,  nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8,  Ostrava-Hrabůvka"dle § 18 odst.  5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných  zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených
příspěvkových  organizací,  ve  znění  pozdějších  změn,  zájemcům  uvedeným  v  předloženém  přínosu  s
doplněním seznamu zájemců
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

- 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. RNDr. František Staněk, Ph. D., místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 45.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo.

about:blank
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Termín: 29. 07. 2016
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Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava dlažby a obkladů
v kuchyni MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 65.16 "Oprava
dlažby a obkladů v kuchyni MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 18
odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
s doplněním seznamu zájemců
jmenuje

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

náhradníci členů:
1. Ing. Gabriela Tóthová, vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
2. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

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

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

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 65.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 23. 06. 2016
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Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -  Oprava přístupových
schodišť a rampy v areálu objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 66.16 "Oprava
přístupových schodišť a rampy v areálu objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti
na ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B
části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu s doplněním seznamu zájemců
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Alena Janulíková, 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. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
ukládá

about:blank
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Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 66.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 14. 07. 2016
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Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava střechy objektu
na ul. P. Lumumby č.pop. 2717 a č.pop. 2444, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 69.16 "Oprava
střechy  objektu  na  ul.  P.  Lumumby  č.pop.  2717 a  č.pop.  2444,  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 s doplněním seznamu zájemců
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Alena Janulíková, 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. Alena Janulíková, 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 69.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 14. 07. 2016
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Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce VZT ve
školní kuchyni ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh, včetně dodávky nutného vybavení

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební  práce  VZ  71.16
"Rekonstrukce  VZT  ve  školní  kuchyni  ZŠ  Jugoslávská  23,  Ostrava-Zábřeh,  včetně  dodávky  nutného
vybavení“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním seznamu zájemců
jmenuje

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

náhradníci členů:
1. Ing. Gabriela Tóthová, vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
2. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu

about:blank
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2. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 71.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 23. 06. 2016
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Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 300 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za I. čtvrtletí r. 2016

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 300.000,-- bez DPH  za I.
čtvrtletí roku 2016 odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury; odboru právního;
odboru  majetkového;  odboru  hospodářské  správy  (OIS);  odboru  správních  činností;  odboru  financí  a
rozpočtu;  odboru  bytového  hospodářství;  odboru  dopravy  a  komunálních  služeb;  odboru  investičního,
referátu  vzdělávání  a  sekretariátu  tajemníka;  oddělení  kontroly  a  interního  auditu;  a  příspěvkových
organizací: Základní  škola  a  mateřská škola  Ostrava-Zábřeh,  Kosmonautů 13; Mateřská škola  Ostrava-
Dubina, F. Formana 13; Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6; Základní škola a
mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B; Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1; Základní
škola a mateřská škola,  Ostrava-Hrabůvka Mitušova 16; Základní škola Ostrava-Hrabůvka,  Klegova 27;
Základní  škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les,  B.  Dvorského 1; Základní škola a mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, Březinová 52; Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A; Základní
škola  a  mateřská  škola  Ostrava-Zábřeh,  Kosmonautů  15;  Základní  škola  a  mateřská  škola  Ostrava-
Hrabůvka,  A.  Kučery 20; Základní škola  Ostrava-Hrabůvka,  Provaznická 64; Základní  škola a  mateřská
škola  MUDr.  Emílie  Lukášové  Ostrava-Hrabůvka,  Klegova 29; Základní  škola  Ostrava-Dubina,  Františka
Formana 45; Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100; Mateřská škola Ostrava-
Výškovice, Staňkova 33; Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7; dle oddílu A části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn.
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Výběr  nejvhodnější  nabídky  (podlimitní  veřejná  zakázka  na  stavební  práce)  -  Rekonstrukce
Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 25.16 "Rekonstrukce Jubilejní kolonie
Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka", o vyloučení uchazeče:
- MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 27762157, a
- BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, korespond. adresa AVION Shopping park
Ostrava, Rudná 114, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 27800466,
- OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 64610225,
- HAOSPOL s.r.o., U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 25855506,
- BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 26807947,
dle § 76 odst. 6 zákona z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 25.16
"Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:
- SV UNIPS s.r.o., Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov, IČO: 48391204, za nabídkovou cenu Kč
8.880.113,00 bez DPH a s lhůtou realizace 120 kalendářních dnů,
- jako druhým v pořadí s uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz,
IČO: 25357603, za nabídkovou cenu Kč 9.350.867,00 bez DPH a s lhůtou realizace 120 kalendářních dnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČO: 26826411, za nabídkovou cenu Kč 9.479.143,00 bez DPH  a s lhůtou realizace 128 kalendářních dnů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
podlimitní  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  VZ  25.16  "Rekonstrukce  Jubilejní  kolonie  Velflíkova  4,
Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 31. 07. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
VZ 25.16 "Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 10. 06. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  na stavební práce
VZ 25.16 "Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 17. 06. 2016

2762/68  
101P

Výzva  (zjednodušené  podlimitní  řízení,  podlimitní  veřejná  zakázka  na  služby)   -  Zajištění
ostrahy v domě s pečovatelskou službou na ul. Horymírova 121, 123 a 125 v Ostravě - Zábřehu

about:blank
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Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 48.16 na služby „Zajištění ostrahy v domě
s pečovatelskou službou na ul. Horymírova 121, 123 a 125 v Ostravě - Zábřehu“ dle § 25 v návaznosti na
ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro
zadávání  veřejných  zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih,  ve  znění
pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. RNDr. František Staněk, místostarosta obvodu
2. Bc. Lenka Podolinská, vedoucí odboru sociální péče
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Kateřina Marečková, odbor sociální péče
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. RNDr. František Staněk, místostarosta obvodu
2. Bc. Lenka Podolinská, vedoucí odboru sociální péče
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
4. JUDr. Petr Holášek, vedoucí odboru právního
5. Josef Graňák, člen zastupitelstva obvodu

náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Kateřina Marečková, odbor sociální péče
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
5. Bc. Jana Hellerová, členka zastupitelstva obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 48.16 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 08. 08. 2016

2763/68  
102P

Výzva (zjednodušené podlimitní  řízení,  podlimitní  veřejná  zakázka na  služby)   -  Zpracování
projektové dokumentace na "Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul.
Veverkova - Aviatiků - na Obecní v k. ú. Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 53.16  Zpracování projektové
dokumentace na "Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Veverkova - Aviatiků -
na Obecní v  k.  ú.  Hrabůvka" 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  městského
obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových  organizací,  ve  znění  pozdějších  změn,  zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu s doplněním seznamu zájemců
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1.  Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Jiří Fiala, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
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5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 53.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 04. 08. 2016

2764/68  
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Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - Výměna
oken v bytových domech Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 54.16  "Výměna oken v
bytových domech Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les" 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  městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových  organizací,  ve  znění
pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním seznamu zájemců
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1.  Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 54.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 04. 08. 2016

2765/68  
104P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodávka kancelářského nábytku
v roce 2016“, VZ 44.16

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 44.16 na dodávky "Dodávka kancelářského nábytku v roce 2016“ o vyloučení uchazeče:
- Chejnovský Pavel, se sídlem Písečná 2923/9, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ:18973621 z důvodů uvedených v
důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 44.16 na dodávky "Dodávka kancelářského nábytku v roce 2016“ o výběru nejvhodnější nabídky a o
uzavření rámcové kupní smlouvy:

- s vybraným uchazečem Roman Lébl,  se  sídlem Otín 61,  377 01 Jindřichův  Hradec,  IČ: 72182881,  za
nabídkovou cenu 573.500,00 Kč bez DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Jiří Černoch, se sídlem Mankovice 74, 742 35 Odry, IČ: 47867302, za
nabídkovou cenu 644.523,00 bez DPH.
ukládá

Ing. Romanu Škubalovi,  pověř.zast.odboru hospodářské správy
připravit  návrh rámcové  kupní  smlouvy  na  veřejnou zakázku malého  rozsahu "Dodávka  kancelářského
nábytku v roce 2016“.
Termín: 31. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh rámcové kupní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu

about:blank
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" Dodávka kancelářského nábytku v roce 2016 "
Termín: 08. 06. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat  návrh  rámcové  kupní  smlouvy  k  podpisu  starostovi  městského  obvodu  a  zabezpečit  všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky na dodávky "Dodávka kancelářského nábytku v roce 2016", VZ 44.16.
Termín: 22. 06. 2016

2766/68  
105P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky)  -  Nákup  myček pro mateřské
školy zřízené obvodem Ostrava-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 31.16 "Nákup myček pro mateřské školy
zřízené obvodem Ostrava-Jih" o vyloučení uchazeče:
- Multi CZ, s.r.o., Anenská 1715, 530 02 Pardubice, IČO: 27488837, a
- Pavel Eliáš, Zádvorník 408, 691 63 Velké Němčice, IČO: 69739285,
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 31.16 "Nákup myček pro
mateřské školy zřízené obvodem Ostrava-Jih" a o uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem:
- ZPOTRAVINOMONT s.r.o., Sušilova 1264/45, 750 02 Přerov I - Město, IČO: 25838580, za nabídkovou cenu
Kč 701.530,00 bez DPH,  tj.  Kč 848.851,00 vč.  DPH  a  s lhůtou plnění  30 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem MAVA spol.  s r.o.,  Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO:
48397555, za nabídkovou cenu Kč 816.200,00 bez DPH, tj.  Kč 987.602,00 vč.  DPH a s lhůtou plnění 30
 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
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 dodávky VZ 31.16 "Nákup myček pro mateřské školy zřízené obvodem Ostrava-Jih"
Termín: 31. 07. 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 dodávky VZ 31.16
"Nákup myček pro mateřské školy zřízené obvodem Ostrava-Jih"
Termín: 03. 06. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky VZ 31.16
"Nákup myček pro mateřské školy zřízené obvodem Ostrava-Jih"
Termín: 10. 06. 2016

2767/68  
106P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Výměna nákladních výtahů na MŠ
Gurťjevova, MŠ Volgogradská, MŠ Mitušova 4, MŠ P. Lumumby 14;  VZ 49.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit   veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  VZ  49.16  na  dodávky  "Výměna  nákladních  výtahů  na  MŠ
Gurťjevova,  MŠ Volgogradská,  MŠ Mitušova  4,  MŠ P.  Lumumby  14",  neboť  do  konce  lhůty  pro  podání
nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 49.16 vyplývající z usnesení
Termín: 26. 05. 2016

2768/68  
107

Revokace usnesení č. 2491/63 ze dne 07.04.2016

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 2491/63 ze dne 07.04.2016
rozhodla

o akceptaci ukončení nájmu prostor sloužících podnikání o výměře 32,84 m2, v budově bez čísla popisného,
která je součástí pozemku p.č.st. 3202 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici Svornosti v Ostravě-Zábřehu, s
nájemcem  -  panem  Ing.  Karlem  Demlem,  se  sídlem  Kischova  2349/1,  700  30  Ostrava-Zábřeh,  IČ:
63737931, a to dohodou ke dni 31.05.2016, dle návrhu v předloženém znění

2769/68  
108

Stanovisko k návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 2/2009

Rada městského obvodu

projednala

návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění  a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Ostravy č.  2/2009,  o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném
prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

about:blank
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a souhlasí

s předloženým návrhem

2770/68  
109P

Podmínky výzvy (zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) - „Výměna oken a oprava meziokenních
vložek pavilónu A, ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava - Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu na stavební práce  VZ 70.16
 „Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu A, ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava - Hrabůvka“ dle   §
 18  odst.  5   zákona  č. 137/2006 Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  ve znění pozdějších  předpisů, a  oddílu  B
části   II.  Zásad  pro  zadávání   veřejných  zakázek  Statutárního města  Ostravy,   Městského obvodu
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací,  ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství

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

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 70.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 19. 07. 2016

2771/68  
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Výběr  nejvhodnější  nabídky  na  zpracování  projektové  dokumentace  „Zateplení  obvodového
pláště domu vč. půdy a stropů sklepních prostor, renovace střechy bytového domu Čujkovova
29, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky VZ 39.16 na zpracování projektové dokumentace „Zateplení
obvodového pláště domu vč. půdy a stropů sklepních prostor, renovace střechy bytového domu Čujkovova
29, Ostrava – Zábřeh“ o vyloučení uchazeče:
- FAKO s.r.o., se sídlem Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČ: 18188711
- MR Design CZ, s.r.o., se sídlem Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 25388606
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 39.16 na zpracování projektové
dokumentace „Zateplení obvodového pláště domu vč. půdy a stropů sklepních prostor, renovace střechy
bytového  domu Čujkovova  29,  Ostrava-Zábřeh“  a  o  uzavření  smlouvy  o  dílo  s  vybraným  uchazečem
(nabídka  č.  4)   ATRIS,  s.r.o.,  Občanská  1116/18,  Slezská  Ostrava,  710  00 Ostrava,  IČ  28608909  za
nabídkovou cenu 272.000 Kč bez DPH, lhůtou realizace 85 kalendářních dnů a sazbou za výkon autorského
dozoru 300 Kč/hod. bez DPH,
- jako druhým v pořadí s uchazečem (nabídka č. 6)  wamp in, s.r.o., Slavníkovců 15A, 709 00 Ostrava -
Mar. Hory, IČ: 25358928, za nabídkovou cenu 280.000 Kč bez DPH, lhůtou realizace 90 kalendářní dnů a
sazbou za výkon autorského dozoru 500 Kč/hod. bez DPH,
-  jako  třetím  v  pořadí  s  uchazečem (nabídka  č.  6)  EUROprojekt  build  and technology  s.r.o.,  Hasičská
551/52,  700 30 Ostrava  -  Hrabůvka,  IČ:  26843226,  za  nabídkovou cenu 367.000 Kč bez DPH,  lhůtou
realizace 60 kalendářní dnů a sazbou za výkon autorského dozoru 500 Kč/hod. bez DPH.
ukládá

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 vč. půdy a stropů sklepních prostor, renovace
střechy bytového domu Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh“
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Termín: 02. 06. 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 vč. půdy a stropů sklepních prostor, renovace
střechy bytového domu Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 13. 06. 2016
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 39.16
Termín: 24. 06. 2016

2772/68  
111

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemků parc.č. 793/241 ostatní plocha, zeleň a parc.č. 793/406 ostatní plocha,
zeleň ulice Proskovická,  k.ú.  Výškovice u Ostravy,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:

- části pozemku parc.č. 793/241 o výměře 31 m2 a 3 m2  za účelem provozování restaurační zahrádky

- část pozemku  parc.č. 793/241 o výměře 9 m2 za účelem užívání vyhrazeného místa pro kola a kočárky

- část pozemků parc.č. 793/241 o výměře 64,5 m a parc.č. 793/406 o výměře 3,5 m2 za účelem umístění
herních prvků pro děti

na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou,

2773/68  
112

Návrh dohody o dočasném omezení výpůjčky

Rada městského obvodu

schvaluje

návrh dohody o dočasném omezení výpůjčky
zmocňuje

starostu, Bc. Martina Bednáře, k jejímu podpisu

2774/68  
113P

Oznámení ZŘ  -   „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na
území MOb v-O. Jih v letech 2016 - 2018 vč. čištění MK v zónách č. 1, 2, 4, a 5“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky  VZ 93.15  „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť
a chodníků na území MOb v-O. Jih v letech 2016 - 2018 vč. čištění MK v zónách č. 1, 2, 4, a 5“ v otevřeném
zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení

1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Bc. Petr Smoleň, člen komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku, zastupitel
obvodu
4. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Jiří Fiala, odbor dopravy a komunálních služeb        

náhradníci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise

1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3.  Ing.  Karel  Pražák,  předseda komise pro dopravu,  parkovací  systémy,  komunální,  čistoty  a  pořádku,
zastupitel obvodu
4. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní
5. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony  této veřejné  zakázky prostřednictvím osoby zastupující  zadavatele,
eCENTRE, a.s.,  a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o zajištění zimní údržby
komunikací vč. čištění na veřejnou zakázku VZ 93.15
Termín: 30. 09. 2016

2775/68  
114

Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 2089/53 ze dne 28. 1. 2016 ke dni 1. 6. 2016,
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schvaluje

zřízení  pěti  funkčních  míst  v  odboru  bytového  a  ostatního  hospodářství  Úřadu  městského  obvodu
Ostrava-Jih, tj. zvýšení z počtu 37 míst na 42 míst s účinností od 1. 6. 2016,
schvaluje

zřízení  jednoho  funkčního  místa  v  odboru financí  a  rozpočtu  Úřadu městského  obvodu Ostrava-Jih,  tj.
zvýšení z počtu 16 míst na 17 míst s účinností od 1. 6. 2016,
schvaluje

schvaluje zřízení  dvou funkčních míst v  odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, tj. zvýšení z počtu 20 míst na 22 míst s účinností od 1. 6. 2016
schvaluje

zřízení jednoho funkčního místa v odboru investičním Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, tj.  zvýšení z
počtu 12 míst na 13 míst s účinností od 1. 6. 2016
stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-jih
na 326 s účinností od 1. 6. 2016
schvaluje

změnu  v  Organizačním  řádu  Úřadu  městského  obvodu  Ostrava-Jih,  spočívající  ve  změně  Přílohy  č.  2
Podrobná organizační  struktura a Přílohy  č.  3 Náplně činností  odborů,  samostatných oddělení a referátů
úřadu dle předloženého návrhu s účinností od 1. 6. 2016.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené  změny  zapracovat  do  Organizačního  řádu  Úřadu  městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  dořešit
personální záležitosti s touto změnou související
Termín: 31. 05. 2016

2776/68  
OR

Jmenování členů bytové komise

Rada městského obvodu

jmenuje

pana J. K. a Mgr. H. Š. členy bytové komise s účinností od 20. 5. 2016.

about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava k usnesení 2424/63 ze dne 07.04.2016

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu nebytových prostor  o výměře 17,30 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 2424 na ul.  Volgogradská č. or. 74 v Ostravě-
Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 3173, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, společnosti DOPLNĚK PRO
ŽIVOT s.r.o., se sídlem Mlčochova 460/1, Opava-Kateřinky, IČ: 04469984, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, měsíčním nájemným ve výši 450 Kč/m2/rok, za účelem užívání prostor jako kanceláře,
dle důvodové zprávy

about:blank
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