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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 70. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 2. 6. 2016 10:00

(usn. č. 2782/70 - usn. č. 2842/70)

Bc. Martin Bednář

Bc. František Dehner

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 70. schůze Rady městského obvodu, ze dne 2. 6. 2016 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

2782/70

1.

Zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k 31. 3. 2016 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2783/70

2.

Návrh na schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření příspěvkové organizace Technické služby
Ostrava-Jih za rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2784/70

3.

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

2785/70

4.

Návrh na uzavření Dohody o stanovení individuálních cen (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2786/70

5.

Návrh na uzavření smlouvy o zajištění kreditů elektronických čipových karet (Mgr. Petr Mentlík, tajemník
úřadu)

2787/70

6.

Návrh rozpočtových opatření č. 16/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2788/70

7.

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

2789/70

8.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací a odboru strategického rozvoje,
vztahů s veřejností, školství a kultury (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2790/70

9.

Souhlas s poskytnutím věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol Ostrava - Výškovice (Bc. František Dehner,
místostarosta)

2791/70

10.

Souhlas s přijetím daru pro Mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkovou organizaci zřízenou
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

2792/70

11.

Vývoj počtu dětí a žáků zapsaných do MŠ a ZŠ zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

2793/70

12.

Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizaci (Bc. František Dehner, místostarosta)

2794/70

13.

Změna odpisového plánu na rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc.
František Dehner, místostarosta)

2795/70

14.

Nájemné za pronájem bytů (Markéta Langrová, člen rady)

2796/70

15.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

2797/70

16.

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

2798/70

17.

Ukončení smluvního vztahu k umístění technologického zařízení na střechách bytových domů Františka
Formana 271/47, 272/49, 275/55, 276/57, Ostrava-Dubina a Bedřicha Václavka 1017/19, Ostrava-Dubina.
(Markéta Langrová, člen rady)

2799/70

18.

Zajištění náhradního bytu, ukončení nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu, pronájem bytu zvláštního
určení (Markéta Langrová, člen rady)

2800/70

19.

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

2801/70

20.

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

2802/70

21.

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

2803/70

22.

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

2804/70

23.

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

2805/70

24.

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú.Zábřeh nad Odrou, PODA a.s. (1) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2806/70

25.

Souhlas s přenecháním užívání pronajatého pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2807/70

26.

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

2808/70

27.

Souhlas se změnou územního rozhodnutí, souhlas s umístěním stavby na pozemcích v k.ú. Hrabůvka,
lokalita ulic Horní x Dr. Martínka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2809/70

28.

Stanovisko k svěření samostatné movité věci v k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2810/70

29.

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

2811/70

30.

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Oráčova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2812/70

31.

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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2813/70

32.

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2814/70

33.

Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2815/70

34.

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

2816/70

35.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, PODA a.s. (2) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2817/70

36.

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

2818/70

37.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, RWE GasNet, s.r.o.(1) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2819/70

38.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, RWE GasNet, s.r.o.(2) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2820/70

39.

Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 18/011/1/12 (Věra Válková, místostarostka)

2821/70

40.

Dohoda o uznání závazku se splátkovým kalendářem - I. G. (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

2822/70

41.

Kupní smlouvy o prodeji hrobového zařízení (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

2823/70

42.

VZ 04.16, Dodatek č.1 k SOD Oprava chodníku v MO Ostrava-Jih IV. etapa (Volgogradská) (RNDr. Ph.D.
František Staněk, místostarosta)

2824/70

43.

Vzorová "Dohoda o uznání závazku se splátkovým kalendářem" (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

2825/70

44.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0080-2005 ze dne 15.4.2005 (Bc. Martin Bednář, starosta)

2826/70

45P. Nákup autorských práv (Bc. František Dehner, místostarosta)

2827/70

46P. Stanovení platu ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace (Bc. František Dehner,
místostarosta)

2828/70

47P. Oznámení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, otevřené řízení) - Regenerace ŠJ + ŠD při ZŠ
Srbská, ul. Výškovická 165, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

2829/70

48P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení na ZŠ F.
Formana 45, Ostrava-Dubina (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2830/70

49P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení ZŠ V.
Košaře, Ostrava-Dubina (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2831/70

50P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - "Zpracování projektové dokumentace
na rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO" VZ 47.16 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2832/70

51P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Rekonstrukce MK Rudná 53-65,
včetně přilehlého chodníku, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2833/70

52P. Výběr nejvhodnější nabídky, zrušení dílčí části 1, 5, 7, 8, 9, 10 (podlimitní veřejná zakázka na služby) Zpracování projektových dokumentací pro opravy v nebytových objektech (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

2834/70

53P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2835/70

55P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Revitalizaci MŠ Klegova, Ostrava-Hrabůvka a MŠ Volgogradská, Ostrava-Zábřeh" (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2836/70

56P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Vybudování bezbariérového přístupu do 2.NP objektu na ul. Provaznická 1244/62,
Ostrava-Hrabůvka" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2837/70

57P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě-Výškovicích" (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2838/70

58P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Zřízení klimatizace pro přednáškový sál,
G-CENTRUM, ul. Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

2839/70

59P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava střechy objektu
Krasnoarmějců 26a, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2840/70

60P. Revokace usnesení č. 2645/65 ze dne 2. 5. 2016, zrušení VZ (VZ malého rozsahu na dodávky) - Výměna
stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávaj. vodoměrů TUV a SV za měřidla s
rádiovým přenosem v BD O.-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2841/70

61P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektových dokumentací
pro opravy v bytových domech (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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2842/70

62P. Jmenování vedoucího odboru hospodářské správy Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Petr Mentlík,
tajemník úřadu)

nepřijato 54P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Revitalizace rybníků ve Výškovicích" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
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2782/70
1

Zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k 31. 3. 2016
Rada městského obvodu
projednala
plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - březen 2016 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu
vzít na vědomí plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - březen 2016

2783/70
2

Návrh na schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření příspěvkové organizace Technické
služby Ostrava-Jih za rok 2015
Rada městského obvodu
schvaluje
a) účetní závěrku příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih za rok 2015 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
b) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih za rok 2015 ve výši 1 627
409,81 Kč a jeho převedení do rezervního fondu příspěvkové organizace
c) převedení částky 1 595 493,13 Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace
d) následný odvod z investičního fondu příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 595 493,13
Kč
ukládá
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
Zajištění převodu výsledku hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih za rok 2015 do
pěněžních fondů příspěvkové organizace a následný odvod do rozpočtu zřizovatele v souladu s přijatým
usnesením rady městského obvodu.
Termín: 30. 06. 2016

2784/70
3

Náhrada vzniklé újmy na zdraví
Rada městského obvodu
rozhodla
1) nevyhovět žádosti o náhradu vzniklé újmy na zdraví paní Z. B.
2) nevyhovět žádosti o náhradu vzniklé újmy na zdraví paní A. S.

2785/70
4

Návrh na uzavření Dohody o stanovení individuálních cen
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít Dohodu o stanovení individuálních cen s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33,
čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu dohody

2786/70
5

Návrh na uzavření smlouvy o zajištění kreditů elektronických čipových karet
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít smlouvu o zajištění kreditních elektronických čipových karet se Sportovním a rekreačním zařízením
města Ostravy, s.r.o., se sídlem na ul. Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 25385691, ve znění
přílohy č. 1 předloženého materiálu
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih, k podpisu této smlouvy

2787/70
6

Návrh rozpočtových opatření č. 16/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 450 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6115, pol. 5164 o 450 tis. Kč
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2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 004 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121 o 1 004 tis. Kč
3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 6409, pol. 5363 o 2 tis. Kč
souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se
4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 3 800 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6122 o 1 900 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122 o 1 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5169 o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5171 o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5137 o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5137 o 100 tis. Kč
5)
- zvyšují
- zvyšují
- zvyšují
- zvyšují

neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad pol. 4123 o 3 734 tis. Kč
investiční přijaté transfery od regionálních rad pol. 4223 o 4 937 tis. Kč
běžné výdaje ORJ 7, § 6330, pol. 5347 o 8 531 tis. Kč
běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 140 tis. Kč

6)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1150 o 4 600 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1128 o 3 145 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1120 o 4 755 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1121 o 5 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1168 o 17 500 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih ke schválení
2788/70
7

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 43
P. K., bytem Ostrava-Zábřeh, Výškovická 68

2789/70
8

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací a odboru strategického
rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 8, týkající se návrhu na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových
organizací a odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

2790/70
9

Souhlas s poskytnutím věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol Ostrava - Výškovice
Rada městského obvodu
souhlasí
s předáním věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol Ostrava - Výškovice, K Odře 797, 700 30 Ostrava Výškovice, IČ: 70312869 v celkové hodnotě 3.440 Kč
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy
uděluje souhlas
s použitím znaku a loga Městského obvodu Ostrava-Jih Tělocvičné jednotě Sokol Ostrava - Výškovice, K
Odře 797, 700 30 Ostrava - Výškovice, IČ: 70312869 za účelem propagace Městského obvodu Ostrava-Jih

2791/70
10

Souhlas s přijetím daru pro Mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkovou
organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje souhlas
s přijetím daru do vlastnictví Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace - věcné
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dary ve výši Kč 2 389,00 dle důvodové zprávy
2792/70
11

Vývoj počtu dětí a žáků zapsaných do MŠ a ZŠ zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
analýzu vývoje počtu dětí a žáků zapsaných do MŠ a ZŠ zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih
doporučuje
vzít na vědomí zastupitelstvu městského obvodu analýzu vývoje počtu dětí a žáků zapsaných do MŠ a ZŠ
zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

2793/70
12

Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizaci
Rada městského obvodu
rozhodla
schválit povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy

2794/70
13

Změna odpisového plánu na rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.
Dvorského 1, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2016 Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

2795/70
14

Nájemné za pronájem bytů
Rada městského obvodu
rozhodla
nezvýšit s účinností od 01.07.2016 nájemné za pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
- u nájemců s uzavřenou smlouvou o nájmu bytu na byty s dříve tzv. regulovaným nájemným ve výši 50,02
Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc pro byty standardní a ve výši 45,02 Kč/m2 podlahové plochy
bytu/měsíc pro byty se sníženou kvalitou
- u nájemců s uzavřenou smlouvou o nájmu bytu za smluvní nájemné
- u nájemců bytů zvláštního určení se sazbou nájemného 29,48 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc a se
sazbou nájemného 32,02 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc,
dle důvodové zprávy

2796/70
15

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o
nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 88
V. M., SNP 1182, Kvítkovice, Otrokovice 2
Čujkovova 3, 1+2, standard, č. b. 4
F. A., Jižní 15
Svornosti 51, 1+1, standard, č. b. 7
B. K., Tylova 11
Svornosti 16, 1+3, standard, č. b. 7
Č. J., A. Poledníka 4
Jubilejní 25, 1+1, standard, č. b. 4
Mgr. P. E., Písečná 11
V. Jiřikovského 27, 1+2, standard, č. b. 13
H. J., Sokolovská 60, O.-Poruba
stahuje
z jednání rady pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou:
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 83
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B. M., Zlepšovatelů 26
V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 50
P. Z., E. Podgorného 10
Jubilejní 34, 1+3, standard, č. b. 4
O. P., Krakovská 24
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Averinova 2, 1+2, standard, č. b. 3
P. L., H. Kvapilové 6, O.-Mar. Hory
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
F. Formana 28, 0+2, standard, č. b. 22
Z. P., F. Formana 28
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
2797/70
16

Ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek
přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni 30.06.2016
Patrice Lumumby 2595/3, 1+3, standard, č. b. 22
D. F., Patrice Lumumby 2595/3, Ostrava-Zábřeh
II.
o uzavření smlouvy k nájmu bytu s účinností od 01.07.2016 na dobu určitou
Patrice Lumumby 2595/3, 1+3, standard, č. b. 22
N. C., Patrice Lumumby 2595/3, Ostrava-Zábřeh
dle důvodové zprávy

2798/70
17

Ukončení smluvního vztahu k umístění technologického zařízení na střechách bytových domů
Františka Formana 271/47, 272/49, 275/55, 276/57, Ostrava-Dubina a Bedřicha Václavka
1017/19, Ostrava-Dubina.
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpověď společnosti Internethome, s.r.o., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, IČ: 24161357
ze dne 11.05.2016 ze smluv o nájmu části nemovitosti ze dne 30.09.2014 k umístění antény a
technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na střechách bytových domů Františka
Formana 271/47, 272/49, 275/55, 276/57 Ostrava-Dubina a Bedřicha Václavka 1017/19 ,Ostrava-Bělský
Les, a to ke dni 31.08.2016 dle důvodové zprávy.

2799/70
18

Zajištění náhradního bytu, ukončení nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu, pronájem
bytu zvláštního určení
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
1)
o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy
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Edisonova 15/377, 1+2, standard, č. b. 6
V. L., Velflíkova 4/376
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
V. L., Velflíkova 4/376, č. b. 3
2)
o pronájmu náhradního bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy
Jubilejní 9/253, 1+2, č. b. 3, standard
S. L., Velflíkova 4/376
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
S. L., Velflíkova 4/376, č. b. 4
II.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu
zákoníku, dle důvodové zprávy

dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského

B. A. (trvale bytem Písečná 11), Čujkovova 23/1715, č. b. 64
S. M., V. Jiřikovského 31/169, č. b. 16
V. M., P. Lumumby 3/2595 a Vláčil Lukáš, nar. 01.05.1983, P. Lumumby 3/2595, č. b. 9
III.
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2 občanského zákoníku, dle důvodové zprávy
R. G., J. Škody 4/183, č. b. 10
IV.
o pronájmu bytu zvláštního určení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Horymírova 125, č. b. 1
N. Š., Lagnovská 636, Klimkovice
Horymírova 125, č. b. 11
V. P., Klimkovická 55, Ostrava- Poruba
Horymírova 125, č. b. 28
B. J., Korunní 80, Ostrava-Mar. Hory
Horymírova 125, č. b. 40
O. T., Horní 3
Horymírova 125, č. b. 55
D. J., Horymírova 125
Horymírova 125, č. b. 69
Ing. S. J., Horymírova 125
Horymírova 125, č. b. 79
D. M., Výstavní 39, Ostrava-Mor. Ostrava
Horymírova 125, č. b. 88
S. M., Frýdecká 1125, Šenov u Ostravy
Horymírova 125, č. b. 94
H. H., Horymírova 125
Horymírova 123, č. b. 9
J. M., Jirská 26, Ostrava-Přívoz
2800/70
19

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 od 05.07.2016, dle důvodové zprávy
Patrice Lumumby 2160/23, 1+1, standard, č. b. 8
J. F., Patrice Lumumby 2160/23, Ostrava-Zábřeh
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2801/70
20

Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním parkovacího stání č. 1 o výměře 3 m x 5,15 m, parkovacího stání č. 2 o výměře 2,8 m x 5,15
m, parkovacího stání č. 3 o výměře 2,8 m x 5,15 m, parkovacího stání č. 4 o výměře 2,8 m x 5,15 m,
parkovacího stání č. 5 o výměře 2,8 m x 5,15 m a parkovacího stání č. 6 o výměře 3 m x 5,15 m na části
pozemku p.p.č. 654/36 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, svěřený městskému obvodu Ostrava
- Jih, dle situačního zákresu
a
rozhodla
pronajmout části pozemku p.p.č. 654/36 ostatní plocha, zeleň o výměře 88,58 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Bogorodského, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava Jih, za účelem umístění a užívání:
parkovacího stání č. 1 o výměře 3 m x 5,15 m J. N., bytem Bogorodského 2, 700 30 Ostrava – Zábřeh
parkovacího stání č. 2 o výměře 2,8 m x 5,15 m Ing. J. K., bytem Stavební 8, 735 35 Horní Suchá
parkovacího stání č. 3 o výměře 2,8 m x 5,15 m J. S., bytem Bogorodského 4, 700 30 Ostrava – Zábřeh
parkovacího stání č. 4 o výměře 2,8 m x 5,15 m L. K., bytem Hovězí č.p. 541, 756 01 Hovězí
parkovacího stání č. 5 o výměře 2,8 m x 5,15 m Ing. A. B., bytem Bogorodského 6, 700 30 Ostrava –
Zábřeh
parkovacího stání č. 6 o výměře 3 m x 5,15 m Ing. M. B., bytem Bogorodského 6, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvy
o nájmu pozemku, smlouvy o právu provést stavbu ve znění příloh tohoto materiálu

2802/70
21

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rottrova
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 623/79 ostatní plocha, zeleň o výměře 9 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Rottrova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, paní Pavlíně
Pluškové, IČ 88159043, bytem Krokova 796/9, 700 30 Ostrava – Zábřeh, za účelem užívání pozemku pod
stánkem PNS včetně přístupu, s ročním nájemným ve výši 689,- Kč/m2, tj. 6.201,- Kč na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením úhrady za prokazatelné užívání pozemku ve výši 17,- Kč/den od
1.1.2016 a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu

2803/70
22

Pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout parkovací stání č. 77 nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če, garáž,
která je součástí pozemku parc.č. 199 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les,
paní L. P., bytem L. Hosáka 999/9, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800
Kč včetně DPH měsíčně a uzavřít nájemní smlouvu dle vzorové nájemní smlouvy schválené radou
městského obvodu dne 3. 12. 2015, usnesením č. 1806/48

2804/70
23

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
pod garážemi v cizím vlastnictví, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45 Kč/m2/rok,
níže uvedeným vlastníkům:
1)pozemek p.č.st. 724/9, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Šponarova-Edisonova, panu
J. T., bytem Edisonova 632/71, Ostrava-Hrabůvka a panu J. T., bytem Volgogradská 2459/22, OstravaZábřeh
2)část pozemku p.č.st. 2972/1, zast. pl. o výměře 10,51 m2 (celková výměra 240 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 845/19297 příslušejícího k jednotce 5/213 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, RNDr. P. P., Ph.D., bytem Luční 445, Chrastava 463 31
a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh tohoto materiálu

2805/70
24

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú.Zábřeh nad Odrou, PODA a.s. (1)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům p.p.č. 654/2 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 654/12 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/252 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
uložení vedení optických kabelů v celkové výměře 122m², umístěných v rámci stavby "OK-Vyvedení
Pavlovova" a "Alejnikovova 1. stavba" ve prospěch společnosti PODA a.s., IČO 25816179, se sídlem 28.
října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úhradu 100,- Kč + zákonná sazba DPH.
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Věcné břemeno služebnosti se sjednává na dobu neurčitou a obsah věcného břemene spočívá v povinnosti
povinného trpět umístění, provozování a udržování vedení optických kabelů, v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č.3254-7835/2014
rozhodla
uzavřít se společností PODA a.s., IČO 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu
2806/70
25

Souhlas s přenecháním užívání pronajatého pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká
Rada městského obvodu
souhlasí
s přenecháním části pozemku p.p.č. 654/67 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 8.136
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, užívaného na základě Nájemní smlouvy č. 7/014/683/09 ve znění dodatků FC
OSTRAVA-JIH, z.s., IČ 703 12 966, se sídlem Krasnoarmějců 2283/26a, Ostrava-Zábřeh, 700 30 Ostrava, do
užívání třetí straně, a to:
- dne 5.6.2016 společnosti Emerssone Group s.r.o., IČ 02879280, se sídlem Haštalská 795/1, Staré Město,
110 00 Praha 1, za účelem konání celostátní akce „Sportovní reality show Rebel Deathmatch football“, za
cenu v místě a čase obvyklou
- ve dnech 6.6. – 17.6.2016 pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ: 73184560, se
sídlem Ostrava - Hrabůvka, Dr. Martínka 1439/4, okres Ostrava-město, PSČ 70030 za účelem konání akce
„Pouť na Jihu“, bezúplatně

2807/70
26

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská x Plzeňská
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby zemního kabelového vedení VN v celkové délce cca 21 bm a
zemního kabelového vedení NN v celkové délce cca 46 bm včetně osazení nové pojistkové skříně
(rozpojovací) na pilíři, pod názvem stavby „Ostrava-Zábřeh, unifikace (výv. VN 3007/10), SO-02 Nové
kabelové vedení VN 22kV“ na částech pozemků p.p.č. 148/4 zahrada, p.p.č. 612/55 ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1079/4 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská x Plzeňská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava – Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu na části pozemků p.p.č. 148/4 zahrada,
p.p.č. 612/55 ostatní plocha, zeleň p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1079/4 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby zemního kabelového
vedení VN v celkové délce cca 21 bm a zemního kabelového vedení NN v celkové délce cca 46 bm včetně
osazení nové pojistkové skříně (rozpojovací) na pilíři, pod názvem stavby „Ostrava-Zábřeh, unifikace (výv.
VN 3007/10), SO-02 Nové kabelové vedení VN 22kV“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i
započatý bm a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks pojistkové skříně na pilíři
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování zemního kabelového vedení VN a NN včetně osazení nové
pojistkové skříně na pilíři, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.6.2018 uzavřít s vlastníkem stavby - společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění
přílohy tohoto materiálu

2808/70
27

Souhlas se změnou územního rozhodnutí, souhlas s umístěním stavby na pozemcích v k.ú.
Hrabůvka, lokalita ulic Horní x Dr. Martínka
Rada městského obvodu
souhlasí
ve smyslu § 94 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění
a) se změnou územního rozhodnutí č. 109/2014 ze dne 15.8.2014 vydaného k umístění stavby pod názvem
„Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka“,
b) se vstupem, umístěním stavby a realizací stavby pod názvem „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor
Ostrava-Hrabůvka“, dle změnového návrhu:
nové stavební objekty:
SO 02 – Zpevněné plochy a chodníky vč. odvodnění
SO 02.5 – Výtah vč. TZB
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SO 04 - Zpřístupnění bývalého podchodu
SO 04.1 – Zpřístupnění bývalého podchodu
100 – Stavební část
200 - Statika (součást STZ – TZ)
300 - TZB – NN (součást STZ – TZ)
SO 04.2 – Přípojka kanalizace
SO 08 – Umístění soch
stavební objekty dotčené změnou:
SO 02 – Zpevněné plochy a chodníky vč. odvodnění
SO 02.1 – Zpevněné plochy a chodníky vč. odvodnění na pozemcích SMO
SO 02.2 – Zpevněné plochy a chodníky na p.č.st. 1800/2
SO 02.3 – Zpevněné plochy a chodníky na p.č.st. 1800/3
SO 02.4 – Zpevněné plochy a chodníky na p.č.st. 1800/5
SO 06 – Info centrum
SO 06.1 – Kavárna
100 – Stavební část (vč. PBŘ)
200 - Statika
300 – TZB – NN, ZTI, UT, VZT, SLP (součást STZ – TZ)
SO 06.2 – Přípojka vody
SO 06.4 – Přípojka kanalizace
SO 09 – Rekonstrukce a nové VO
SO 09.1 – Nová páteřní trasa VO
SO 09.2 – Podružné rozvody VO vč. stožárů
SO 10 – Silnoproudé rozvody
SO 10.1 – Hlavní přípojka z rozvodů ČEZ
SO 10.2 – Podružné rozvody NN
SO 11 – Prodloužení vodovodu
SO 13 – Oprava kanalizace
SO 14 – Přípojka elektrických komunikací
SO 16 – Vodní prvek vč. technologie a rozvodů
SO 18 – Přemístění prvků DPO - automat
na částech pozemků p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 304/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 311/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 311/33 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 311/36
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 479/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 479/5 ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha, p.p.č. 957/2 ostatní plocha, jiná plocha, st.p.č. 1800/9 zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, kdy investorem stavby je statutární město Ostrava v součinnosti s městským obvodem
Ostrava-Jih
2809/70
28

Stanovisko k svěření samostatné movité věci v k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
vydává
souhlasné stanovisko k svěření samostatné movité věci - zdvižné plošiny v hodnotě 190 400,- Kč umístěné
ve stavbě technického vybavení bez čp/če na pozemku p.č. st. 1577 v k.ú. Hrabůvka, svěřenému
městskému obvodu Ostrava-Jih
zmocňuje
vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu

2810/70
29

Ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti a záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u
Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/298/13/Dzi ze dne 26.6.2013 ve znění dodatku č. 1, na nájem
částí pozemku parc.č. 227/1 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 85 m² v k.ú. Dubina u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání
pozemku pod terasou pizzerie o výměře 76 m² a pod schodištěm k terase pizzerie o výměře 9 m², dohodou
ke dni 15.6.2016 a uzavřít s paní Romanou Kuřítkovou, IČ: 73889199, K Hájku 2957, 738 01 Frýdek - Místek
Dohodu o ukončení nájmu, ve znění přílohy tohoto materiálu
a rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemku parc.č. 227/1 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 85 m² v
k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem užívání pozemku pod terasou pizzerie o výměře 76 m² a pod schodištěm k
terase pizzerie o výměře 9 m², na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

2811/70
30

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Oráčova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 435/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m² v k.ú. Hrabůvka,
lokalita "ul. Oráčova", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava Jih, za účelem užívání pozemku jako parkovacího stání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
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a
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 435/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m² v k.ú. Hrabůvka,
lokalita "ul. Oráčova", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava Jih, za účelem užívání pozemku jako parkovacího stání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
2812/70
31

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. 2315, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2)pozemek p.č.st. 2607, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3)část pozemku p.č.st. 2958/1, zast. pl. o výměře 8,83 m2 (celková výměra 227 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1475/37898 příslušejícího k jednotce 19/560 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
4)1/2 pozemku p.č.st. 2968/11, zast. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita RudnáPavlovova
5) část pozemku p.č.st. 2975/1, zast. pl. o výměře 10,75 m2 (celková výměra 163 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/25618 příslušejícího k jednotce 7777/168 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
6)pozemek p.č.st. 3765, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

2813/70
32

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6015 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou.

2814/70
33

Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 33, týkající se záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová

2815/70
34

Zrušení usnesení a souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene
na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská
Rada městského obvodu
zrušuje
své usnesení č. 1589/41 ze dne 22.10.2015
a
souhlasí
se vstupem, umístěním a realizací stavby zemního elektrického vedení NN a 2 ks přípojkových skříní pod
názvem stavby „Ostrava, Plzeňská, OVaK, NNk“ v délce cca 216 bm na částech pozemků st.p.č. 4037
zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 612/59 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu na části pozemků st.p.č. 4037 zastavěná
plocha a nádvoří, p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 612/59 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby zemního elektrického vedení NN a 2 ks
přípojkových skříní pod názvem stavby „Ostrava, Plzeňská, OVaK, NNk“ v délce cca 216 bm, pro společnost
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč
+ zákonná sazba DPH za každý i započatý bm a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks
přípojkové skříně
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování zemního elektrického vedení NN a 2 ks přípojkových
skříní, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.6.2018 uzavřít s vlastníkem stavby - společností ČEZ
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Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění
přílohy tohoto materiálu
2816/70
35

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, PODA a.s. (2)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.p.č. 433/3 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 433/9 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 434/17 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č.435/1 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 436/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 463/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 463/7
ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 469 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení
podzemního vedení optických kabelů, v celkové délce 949,31 bm ve prospěch společnosti PODA a.s.,
IČO:25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu
452.101,- Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění a užívání podzemního vedení optických kabelů, dále vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v
nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a
odstraněním podzemního vedení optických kabelů, a to v rozsahu vyznačeném geometrickými plány
č.1344-83a/2014, č.1344-83b/2014 a č.1344-83c/2014
rozhodla
uzavřít se společností PODA a.s., IČO:25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

2817/70
36

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 793/245 ostatní plocha, zeleň a p.č. 793/247
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení podzemního kabelového vedení VN,
v celkové délce 55,5 bm ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická
874/8, 40502 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 17.760,- Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění a užívání podzemního kabelového vedení VN, umístěného pod povrchem části dotčených pozemků,
dále oprávněnému vstupovat a vjíždět na dotčené pzemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního kabelového vedení VN,
a to v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 980-210/2014
rozhodla
uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín, Děčín
IV-Podmokly Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

2818/70
37

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, RWE GasNet, s.r.o.(1)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.p.č. 566/26 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 566/28 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 567 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih
za účelem uložení plynárenského zařízení v celkové délce 145 bm ve prospěch společnosti RWE GasNet,
s.r.o., IČO:27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, za celkovou úplatu 87.000,- Kč +
zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění a užívání plynárenského zařízení a dále vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně
nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním
plynárenského zařízení, a to v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č.3245-550/2015
rozhodla
uzavřít se společností RWE GasNet, s.r.o. , IČO: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ
40117 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

2819/70
38

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, RWE GasNet, s.r.o.(2)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení
nízkotlakého plynovodu v celkové délce 423,6 bm ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.,
IČO:27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, za celkovou úplatu 211.800,- Kč +
zákonná sazba DPH.
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Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění a užívání plynárenského zařízení a dále vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně
nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním
plynárenského zařízení, a to v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č.1375-187/2014
rozhodla
uzavřít se společností RWE GasNet, s.r.o. , IČO: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ
401 17 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu
2820/70
39

Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 18/011/1/12
Rada městského obvodu
souhlasí
s Dohodou o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 18/011/1/12
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih podpisem dohody

2821/70
40

Dohoda o uznání závazku se splátkovým kalendářem - I. G.
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít Dohodu o uznání závazku se splátkovým kalendářem s paní I. G., bytem Ostrava-Zábřeh, U Studia
29, ve výši 7 550 Kč. Uvedený dluh vznikl na základě pohledávky z titulu neuhrazených nákladů pohřbu
zůstavitelky I. K. a
pravomocného usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 11.05.2016 č. j. 99D
831/2016.
Dlužník se zavazuje uhradit dluh v celkové výši 7 550 Kč (bez zákonného úroku z prodlení), formou čtyř
pravidelných měsíčních splátek, a to 3 x 2000 Kč a 1x 1 550 Kč, se splatností k 20. dni v měsíci. První
splátka bude stanovena v měsíci červenci 2016. V případě nedodržení úhrady některé dílčí splátky v termínu
a výši splátkového kalendáře, ztrácí dlužník výhodu splátek a celý dluh se stává tímto okamžikem splatným
a bude neprodleně předán k vymáhání soudní cestou.

2822/70
41

Kupní smlouvy o prodeji hrobového zařízení
Rada městského obvodu
rozhodla
o prodeji hrobového zařízení na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu a uzavření Kupní smlouvy o prodeji
hrobového zařízení s níže uvedenými kupujícími, a to dle důvodové zprávy:
L. M., Rezkova 10, Ostrava-Zábřeh
Hrobové zařízení: UH XVIII, řada II, číslo místa 25 - terasový komplet (rám, sokl, bez šachtice v základech)
Kupní cena 1 000 Kč, odborné vyjádření 100 Kč.
L. Š., Tylova 4, Ostrava-Zábřeh
Hrobové zařízení: UH XVIII, řada III, číslo místa 9 - terasový komplet (rám, krycí deska, sokl, šachtice v
základech)
Kupní cena 1 500 Kč, odborné vyjádření 100 Kč.

2823/70
42

VZ 04.16, Dodatek č.1 k SOD Oprava chodníku v MO Ostrava-Jih IV. etapa (Volgogradská)
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo agendové číslo S/0265/2016/ODK ze dne 22.3.2016 na realizaci VZ
04.16 na stavbu "Oprava chodníku v MO Ostrava-Jih IV. etapa (Volgogradská)" se zhotovitelem SEMITA - DS
s.r.o. se sídlem Veřovice 171, 742 73 Veřovice, IČ 03829707 z důvodu neprovádění některých prací a z
důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku
těchto změn se cena 2.983.162,10 Kč bez DPH sjednaná v čl. III, odst. 1 smlouvy o dílo zvyšuje o částku
516.025,05 Kč bez DPH na celkovou částku 3.499.187,15 Kč bez DPH.

2824/70
43

Vzorová "Dohoda o uznání závazku se splátkovým kalendářem"
Rada městského obvodu
schvaluje
vzorovou "Dohodu o uznání závazku se splátkovým kalendářem" s účinností od 03.06.2016

2825/70
44

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0080-2005 ze dne 15.4.2005
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0080-2005 ze dne 15.4.2005 na provádění servisu výtahů v
objektech sloužících podnikání mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a
společností VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o., IČ: 29393728, se sídlem Teslova 873/2, Ostrava-Přívoz v
rozsahu dle předloženého návrhu
zmocňuje
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Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih, k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě č.
0080-2005
2826/70
45P

Nákup autorských práv
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o nákupu autorských práv k dílu – studie a projektová dokumentace DUR vč. vydaného
územního rozhodnutí č. 109/2014 ze dne 15.8.2014 na akci „NÁMĚSTÍ OSTRAVA – JIH, VEŘEJNÝ PROSTOR
OSTRAVA – HRABŮVKA parc. č. 311/33, 304/2, a další, k.ú. Hrabůvka (okres Ostrava-město) ul. Horní, ul.
Klegova, ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka“ se zpracovatelem projektu firmou PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.o., IČ 27787443, za cenu 90 000 Kč
ukládá
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy na koupi autorských práv k dílu – studie a projektová dokumentace DUR vč.
vydaného územního rozhodnutí č. 109/2014 ze dne 15.8.2014 na akci „NÁMĚSTÍ OSTRAVA – JIH, VEŘEJNÝ
PROSTOR OSTRAVA – HRABŮVKA parc. č. 311/33, 304/2, a další, k.ú. Hrabůvka (okres Ostrava-město) ul.
Horní, ul. Klegova, ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 10. 06. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony s uzavřením smlouvy na nákup autorských práv k dílu – studie a
projektová dokumentace DUR vč. vydaného územního rozhodnutí č. 109/2014 ze dne 15.8.2014 na akci
„NÁMĚSTÍ OSTRAVA – JIH, VEŘEJNÝ PROSTOR OSTRAVA – HRABŮVKA parc. č. 311/33, 304/2, a další, k.ú.
Hrabůvka (okres Ostrava-město) ul. Horní, ul. Klegova, ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 24. 06. 2016

2827/70
46P

Stanovení platu ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu se "Zasadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního
a specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih" plat ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové
organizace s účinnosti od 1.7.2016
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platového výměru

2828/70
47P

Oznámení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, otevřené řízení) - Regenerace ŠJ +
ŠD při ZŠ Srbská, ul. Výškovická 165, Ostrava-Výškovice
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 35.16 "Regenerace ŠJ + ŠD při ZŠ Srbská, ul.
Výškovická 165, Ostrava-Výškovice" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA , vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA , vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
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4. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 35.16 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 18. 08. 2016
2829/70
48P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního
zařízení na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 77.16 "Oprava
sociálního zařízení na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina“ 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. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
3. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
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 77.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 04. 08. 2016

2830/70
49P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního
zařízení ZŠ V. Košaře, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 78.16 "Oprava
sociálního zařízení ZŠ V. Košaře, Ostrava-Dubina“ 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. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
- hodnotící komisi
členové:
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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 78.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 04. 08. 2016
2831/70
50P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - "Zpracování projektové
dokumentace na rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO" VZ
47.16
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 47.16 "
Zpracování projektové dokumentace na rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu
K-TRIO" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- BKB Metal, a.s., Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO:25355643, za nabídkovou
cenu 249.000,00 Kč bez DPH, tj. 301.290,00 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů a sazbou
300,00 Kč/hod bez DPH za výkon autorského dozoru.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 47.16 "Zpracování projektové dokumentace na rozšíření VZT a
klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO"
Termín: 01. 08. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
VZ 47.16 "Zpracování projektové dokumentace na rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů
objektu K-TRIO"
Termín: 07. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 47.16
" Zpracování projektové dokumentace na rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu
K-TRIO"
Termín: 19. 07. 2016

2832/70
51P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Rekonstrukce MK
Rudná 53-65, včetně přilehlého chodníku, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 21.16 "Rekonstrukce MK Rudná 53-65,
včetně přilehlého chodníku, Ostrava-Zábřeh", o vyloučení uchazeče:
- Jaromír Mičulka, Dolní 160/34, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 15495892, dle § 60 odst. 1 a dle § 76 odst. 6
zákona,
- STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO: 25864092, dle § 76 odst. 6
zákona,
- Technické služby, a.s. Selzská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Slezská Ostrava, IČO:
47674725, 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 21.16
"Rekonstrukce MK Rudná 53-65, včetně přilehlého chodníku, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:
- Ing. Václav Michalík s.r.o., Na Surdíku 712/241, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČO: 27762238, za
nabídkovou cenu Kč 1.176.618,87 bez DPH a s lhůtou realizace 80 kalendářních dnů,
- jako druhým v pořadí s uchazečem JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČO:
25855581, za nabídkovou cenu Kč 1.269.686,75 bez DPH a s lhůtou realizace 37 kalendářních dnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, o.z. Polanecká 827,
721 08 Ostrava-Svinov, IČO: 60838744, za nabídkovou cenu Kč 1.335.565,88 bez DPH a s lhůtou realizace
75 kalendářních dnů
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
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podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 21.16 "Rekonstrukce MK Rudná 53-65, včetně přilehlého
chodníku, Ostrava-Zábřeh"
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 21.16 "Rekonstrukce MK Rudná 53-65, včetně přilehlého chodníku, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 08. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
VZ 21.16 "Rekonstrukce MK Rudná 53-65, včetně přilehlého chodníku, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 15. 07. 2016
2833/70
52P

Výběr nejvhodnější nabídky, zrušení dílčí části 1, 5, 7, 8, 9, 10 (podlimitní veřejná zakázka na
služby) - Zpracování projektových dokumentací pro opravy v nebytových objektech
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 služby VZ 60.16 "Zpracování projektových dokumentací pro
opravy v nebytových objektech", o zrušení dílčí části:
1) Výměna nákladního výtahu v objektu na pozemku p.č.st. 1387, k.ú. Hrabůvka, na ul. Mitušova 4,
Ostrava-Hrabůvka,
5) Oprava sociálního zařízení v objektu na pozemku p.č.st. 552, k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. Husarova
63, Ostrava-Výškovice,
8) Oprava sociálních zařízení objektu na pozemku p.č.st. 173, k.ú. Hrabůvka, na ul. U Haldy 200/18,
Ostrava-Hrabůvka,
9) Výměna elektroinstalace v části objektu na pozemku p.č.st. 1967, k.ú. Hrabůvka, na ul. Na Mýtě 10,
Ostrava-Hrabůvka,
10) Výměna stávajícího otopného systému v objektu na pozemku p.č.st. 1800/9, k.ú. Hrabůvka, na ul.
Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka,
této podlimitní veřejné zakázky dle § 84 odst. 1 písm. a) zákona, neboť nebyla podána žádná nabídka
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 60.16 "Zpracování projektových dokumentací pro
opravy v nebytových objektech", o zrušení dílčí části:
7) Oprava podlah garáží v objektu na pozemku p.č.st. 1691, k.ú. Hrabůvka, na ul. Moravská 1485/93a),
Ostrava-Hrabůvka
této podlimitní veřejné zakázky dle § 84 odst. 2 písm. e) v návaznosti na ust. § 84 odst. 3 písm. b) zákona,
z důvodů uvedených v 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 služby VZ 60.16
"Zpracování projektových dokumentací pro opravy v nebytových objektech" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:
u dílčí části 2) Oprava fasády a střechy objektu na pozemku p.č.st. 2024, k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul.
Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh:
- FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711, za nabídkovou cenu Kč
75.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 500,00 bez DPH / hod.
- jako druhým v pořadí s uchazečem ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Slezská Ostrava, IČO:
28608909, za nabídkovou cenu Kč 98.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 500,00 bez DPH / hod., a
- jako třetím v pořadí s uchazečem wamp in, s.r.o., Slavníkovců 449/15a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
IČO: 25358928, za nabídkovou cenu Kč 160.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 42 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 300,00 bez DPH / hod.
u dílčí části 3) Izolace proti zemní vlhkosti objektu na pozemku p.č.st. 1463, k.ú. Hrabůvka, na ul.
Tlapákova 11, Ostrava-Hrabůvka:
- ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 28608909, za nabídkovou cenu Kč
64.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 500,00 bez DPH / hod
- jako druhým v pořadí s uchazečem wamp in, s.r.o., Slavníkovců 449/15a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
IČO: 25358928, za nabídkovou cenu Kč 80.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 42 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 300,00 bez DPH / hod.
u dílčí části 4) Oprava fasády objektu na pozemku p.č.st. 664, k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Dolní 51,
Ostrava-Zábřeh:
- wamp in, s.r.o., Slavníkovců 449/15a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25358928, za nabídkovou
cenu Kč 70.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 42 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou
sazbu za výkon autorského dozoru Kč 300,00 bez DPH / hod.
- jako druhým v pořadí s uchazečem FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO:
18188711, za nabídkovou cenu Kč 66.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 500,00 bez DPH / hod., a
- jako třetím v pořadí s uchazečem ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Slezská Ostrava, IČO:
28608909, za nabídkovou cenu Kč 84.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 500,00 bez DPH / hod.
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u dílčí části 6) Oprava fasády objektu na pozemcích p.č.st. 2076 a p.č.st. 2130, k.ú. Hrabůvka, na ul. A.
Kučery 1581, Ostrava-Hrabůvka:
- FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711, za nabídkovou cenu Kč
52.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 500,00 bez DPH / hod.
- jako druhým v pořadí s uchazečem wamp in, s.r.o., Slavníkovců 449/15a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
IČO: 25358928, za nabídkovou cenu Kč 60.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 42 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 300,00 bez DPH / hod., a
- jako třetím v pořadí s uchazečem ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Slezská Ostrava, IČO:
28608909, za nabídkovou cenu Kč 64.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 500,00 bez DPH / hod.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrhy smluv u dílčí části 2, 3, 4, 6 této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 60.16 "Zpracování
projektových dokumentací pro opravy v nebytových objektech"
Termín: 31. 07. 2016
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrhy smluv s vybraným uchazečem na realizaci dílčích částí 2, 3, 4, 6 této podlimitní veřejné
zakázky na služby VZ 60.16 "Zpracování projektových dokumentací pro opravy v nebytových objektech"
Termín: 08. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrhy smluv s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 2, 3, 4, 6 této podlimitní veřejné
zakázky na služby VZ 60.16 "Zpracování projektových dokumentací pro opravy v nebytových objektech"
Termín: 15. 07. 2016
2834/70
53P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 72.16 "Zpracování projektové
dokumentace na "Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-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 Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
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. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 72.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 18. 08. 2016

2835/70
55P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Revitalizaci MŠ Klegova, Ostrava-Hrabůvka a MŠ Volgogradská,
Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 79.16 Zpracování projektové
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dokumentace na "Revitalizaci MŠ Klegova, Ostrava-Hrabůvka a MŠ Volgogradská, Ostrava-Zábřeh" dle § 25
v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a
části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
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. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 79.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 18. 08. 2016
2836/70
56P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Vybudování bezbariérového přístupu do 2.NP objektu na ul.
Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 73.16 "Zpracování projektové
dokumentace na "Vybudování bezbariérového přístupu do 2.NP objektu na ul. Provaznická 1244/62,
Ostrava-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 Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
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. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
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ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 73.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 18. 08. 2016
2837/70
57P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na ulici 29. dubna v
Ostravě-Výškovicích"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 74.16 "Zpracování projektové
dokumentace na "Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě-Výškovicích" dle §
25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a
části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
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. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 74.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 18. 08. 2016

2838/70
58P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Zřízení klimatizace pro
přednáškový sál, G-CENTRUM, ul. Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na dodávky VZ 61.16 "Zřízení
klimatizace pro přednáškový sál, G-CENTRUM, ul. Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- SMILE, s.r.o., Náměstí 28. dubna 40, 635 00 Brno, IČO: 63472538, za nabídkovou cenu Kč 374.460,00 bez
DPH a s lhůtou realizace 25 kalendářních dnů od zahájení díla
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 61.16 " Zřízení klimatizace pro přednáškový sál, G-CENTRUM, ul.
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 31. 07. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky VZ 61.16
"Zřízení klimatizace pro přednáškový sál, G-CENTRUM, ul. Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 24. 06. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky VZ 61.16
"Zřízení klimatizace pro přednáškový sál, G-CENTRUM, ul. Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 17. 06. 2016
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2839/70
59P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava střechy objektu
Krasnoarmějců 26a, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 57.16 "Oprava střechy objektu
Krasnoarmějců 26a, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení uchazeče:
- Dušan Laryš, Rudolfova 394/8, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČO: 66945682,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce VZ 57.16 "Oprava
střechy objektu Krasnoarmějců 26a, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- Miroslav Bavlšík, Krestova 1287/15, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 18453872, za nabídkovou cenu Kč
290.537,61 bez DPH, tj. Kč 351.550,51 vč. DPH a s lhůtou realizace 15 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 57.16 "Oprava střechy objektu Krasnoarmějců 26a, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 31. 07. 2016
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
57.16 "Oprava střechy objektu Krasnoarmějců 26a, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 23. 06. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
57.16 "Oprava střechy objektu Krasnoarmějců 26a, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 30. 06. 2016

2840/70
60P

Revokace usnesení č. 2645/65 ze dne 2. 5. 2016, zrušení VZ (VZ malého rozsahu na dodávky) Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávaj. vodoměrů TUV a SV
za měřidla s rádiovým přenosem v BD O.-Jih
Rada městského obvodu
revokuje
své usnesení č. 2645/65 ze dne 2. 5. 2016
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 24.16 "Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla
s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV za měřidla s rádiovým přenosem v bytových
domech Ostrava-Jih" z důvodu nejednoznačně vyspecifikovaného obsahu kritéria "Výše nabídkové ceny
servisních služeb (za odečítací a rozúčtovací služby)" v návaznosti na zadávací dokumentaci
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 24.16 vyplývající z usnesení
Termín: 10. 06. 2016

2841/70
61P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektových
dokumentací pro opravy v bytových domech
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 68.16
"Zpracování projektových dokumentací pro opravy v bytových domech" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:
u dílčí části 1) Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v bytových domech Rodimcevova 16,18, OstravaZábřeh:
- DK projekt, s.r.o., Bohumínská 94/113, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 27775518, za nabídkovou cenu Kč
61.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 25 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 360,00 bez DPH / hod.
u dílčí části 2) Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v bytových domech Rodimcevova 25,27,29,
Ostrava-Zábřeh:
- DK projekt, s.r.o., Bohumínská 94/113, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 27775518, za nabídkovou cenu Kč
85.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 20 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 360,00 bez DPH / hod.
- jako druhým v pořadí s uchazečem ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Slezská Ostrava, IČO:
28608909, za nabídkovou cenu Kč 99.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 75 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 300,00 bez DPH / hod.
u dílčí části 3) Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v bytových domech Tylova 4, Ostrava-Zábřeh:
- DK projekt, s.r.o., Bohumínská 94/113, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 27775518, za nabídkovou cenu Kč
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49.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 20 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 360,00 bez DPH / hod.
u dílčí části 4) Izolace proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 84,
Ostrava-Hrabůvka:
- wamp in, s.r.o., Slavníkovců 449/15a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25358928, za nabídkovou
cenu Kč 70.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 42 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou
sazbu za výkon autorského dozoru Kč 300,00 bez DPH / hod.
- jako druhým v pořadí s uchazečem ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Slezská Ostrava, IČO:
28608909, za nabídkovou cenu Kč 69.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 75 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 300,00 bez DPH / hod.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrhy smluv u dílčích částí 1, 2, 3, 4 této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 68.16 "Zpracování
projektových dokumentací pro opravy v bytových domech"
Termín: 29. 07. 2016
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrhy smluv s vybranými uchazeči na realizaci dílčích částí 1, 2, 3, 4 této podlimitní veřejné
zakázky na služby VZ 68.16 "Zpracování projektových dokumentací pro opravy v bytových domech"
Termín: 24. 06. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrhy smluv s vybranými uchazeči na realizaci dílčích částí 1, 2, 3, 4 této podlimitní veřejné
zakázky na služby VZ 68.16 "Zpracování projektových dokumentací pro opravy v bytových domech"
Termín: 01. 07. 2016
2842/70
62P

Jmenování vedoucího odboru hospodářské správy Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
jmenuje
Ing. Radima Navrátila, narozeného 9. 8. 1961, trvale bytem Františka Formana 238/33, Ostrava, vedoucím
odboru hospodářské správy Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to s účinností od 15. 6. 2016.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, toto usnesení.
Termín: 06. 06. 2016
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
54P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)
projektové dokumentace na "Revitalizace rybníků ve Výškovicích"

- Zpracování

Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 80.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Revitalizace rybníků ve Výškovicích" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
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. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 80.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 18. 08. 2016
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Tiskové opravy
TO

Tisková oprava k části usnesení č. 2692/68 ze dne 19.05.2016
Rada městského obvodu
rozhodla
o podání výpovědi z dohody na výkon domovnické činnosti uzavřené s níže uvedeným domovníkem pro
bytový dům:
- Jiří Pompe - V. Vlasákové 962/15, O.-Bělský Les

TO

Tisková oprava k usnesení č. 276/68 z 19. 5. 2016 - 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:
- POTRAVINOMONT 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
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