STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 74. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 30. 6. 2016 10:00

(usn. č. 2959/74 - usn. č. 3036/74)

Bc. Martin Bednář

Markéta Langrová člen rady

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 74. schůze Rady městského obvodu, ze dne 30. 6. 2016 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

2959/74 1.

Návrh rozpočtových opatření č. 18/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2960/74 2.

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

2961/74 3.

dodatek číslo 1 k příkazní smlouvě o poskytování právních služeb (Bc. Martin Bednář, starosta)

2962/74 4.

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci (Věra Válková, místostarostka)

2963/74 5.

Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

2964/74 6.

Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

2965/74 7.

Smlouva o dodávce vody z vodovodu (Markéta Langrová, člen rady)

2966/74 8.

Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Markéta Langrová, člen rady)

2967/74 9.

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

2968/74 10.

Ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

2969/74 11.

V. a M. S. – odložení exekuce vyklizením (Markéta Langrová, člen rady)

2970/74 12.

Zveřejnění záměru na výpůjčku prostor - jídelny v objektu na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce
(Markéta Langrová, člen rady)

2971/74 13.

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

2972/74 14.

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Hrabůvka, lokalita "ul. Krakovská" (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2973/74 15.

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita "ul. Šeříková" (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

2974/74 16.

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Tarnavova" (1) (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

2975/74 17.

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Tarnavova"(2) (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

2976/74 18.

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

2977/74 19.

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Sámova - restaurační zahrádka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2978/74 20.

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Velflíkova - restaurační zahrádka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2979/74 21.

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

2980/74 22.

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

2981/74 23.

Revokace usnesení, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2982/74 24.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na části
pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2983/74 25.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na část
pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Na Drahách (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2984/74 26.

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

2985/74 27.

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2986/74 28.

Stanovisko k daru částí nemovitých věcí v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. V.Jiřikovského x Kaminského
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2987/74 29.

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

2988/74 30.

Změna nájemní smlouvy v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2989/74 31.

Změna smlouvy o nájmu nemovitosti – část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2990/74 32.

Zrušení usnesení, záměr na změnu smlouvy o nájmu pozemku, smlouvy o právu provést stavbu a záměr na
pronájem částí pozemků - informační zařízení na území obvodu (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2991/74 33.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Dubina u Ostravy, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2992/74 34.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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2993/74 35.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2994/74 36.

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

2995/74 37.

Zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školních klubech základních škol zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2996/74 38.

Žádost o poskytnutí finančního daru (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2997/74 39.

Schválení přípravy a podání žádostí o dotaci na projekty "Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 31,
Ostrava-Zábřeh" a "Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z
Integrovaného regionálního operačního programu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2998/74 40.

Návrh nájemní smlouvy - pronájem části vývěsní skříňky na hřbitově v Ostravě-Zábřehu, ve vlastnictví SMO
městského obvodu Ostrava-Jih (Věra Válková, místostarostka)

2999/74 41.

Realizace zakázky na zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených ploch v letech 2017-2018 (Věra
Válková, místostarostka)

3000/74 42.

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 31. schůze rady, konané dne 13. 8. 2015
do 56. schůze rady, konané dne 11. 2. 2016 (Bc. Martin Bednář, starosta)

3001/74 43P. Návrh na jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)
3002/74 44P. Časové postupy ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)
3003/74 45P. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny pro ředitele Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)
3004/74 46P. Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova - dodatek
č. 1 (Bc. František Dehner, místostarosta)
3005/74 47P. Námitky od MŽT Stavitelství, a.s. u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 25.16 "Rekonstrukce
Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
3006/74 48P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Zpracování projektové dokumentace na "Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu
Ostrava-Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
3007/74 49P. 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)
3008/74 50P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování spojovacího koridoru,
zateplení stavby a rekonstrukce elektroinstalace a VZT objektu Adamusova na pozemku parc. č. 1821,
Hrabůvka; SO 02 - Vnitřní úpravy objektu (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
3009/74 51P. Revokace části usnesení č.2943/72 ze dne 16. 6. 2016 - Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu
na služby) -Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih VZ 26.16 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
3010/74 52P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Sanace statických poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
3011/74 53P. Zpráva komise (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)
3012/74 54P. Zpráva komise (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)
3013/74 55P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna oken na části MŠ J.
Maluchy 13, Ostrava-Dubina“; VZ 89.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
3014/74 56P. Zrušení zadávacího 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)
3015/74 57.

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

3016/74 58.

Návrh na podání žádosti o dofinancování z Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016
financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

3017/74 59.

Veřejná zakázka "Výměna elektroinstalace v objektu Dr. Martínka 1611/17, Ostrava-Hrabůvka" (Markéta
Langrová, člen rady)

3018/74 60.

Návrh rozpočtového opatření č. 19/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3019/74 61P. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na nákup autorských práv (Bc. František Dehner, místostarosta)
3020/74 62.

Pronájem garáže č. 7 v bytovém domě na ul. Oráčová 1326/1, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)
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3021/74 63.

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v budově č.p.1492 na ul. Horní 55, O-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

3022/74 64.

Pronájem prostor v budově č.p. 384, na ul. Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

3023/74 65.

Návrh na odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby
Ostrava-Jih do rozpočtu zřizovatele (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3024/74 66P. Jmenování vedoucí odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Petr Mentlík, tajemník
úřadu)
3025/74 67.

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

3026/74 68.

Zrušení usnesení rady městského obvodu č. 0567/13 ze dne 9.4.2015 (Bc. Martin Bednář, starosta)

3027/74 69P. Revokace části usnesení č. 2934/72 z 16. 6. 2016, jmenování nové komise - Výzva (podlimitní veřejná
zakázka na služby) - Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukci hřiště při ZŠ Dvorského,
Ostrava-Bělský Les" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
3028/74 70P. Revokace části usnesení č. 2935/72 z 16. 6. 2016, jmenování nové komise - Výzva (podlimitní veřejná
zakázka na služby) - Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukci hřiště při ZŠ Jugoslávská,
Ostrava-Zábřeh" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
3029/74 71P. Výběr nejvhodnější nabídky (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)
3030/74 72P. Výběr nejvhodnější nabídky (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)
3031/74 73P. Výběr nejvhodnější nabídky (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)
3032/74 74P. Výběr nejvhodnější nabídky (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)
3033/74 75P. Výběr nejvhodnější nabídky (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)
3034/74 76P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení ZŠ F.
Formana 45, Ostrava-Dubina“ VZ 77.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
3035/74 77P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení ZŠ V.
Košaře, Ostrava-Dubina“ VZ 78.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
3036/74 78P. Schválení smlouvy o realizaci přeložky distribuční sítě (Bc. František Dehner, místostarosta)
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2959/74
1

Návrh rozpočtových opatření č. 18/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
a) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle bodu 1 důvodové zprávy
b) rozpočtové opatření, kterým se
1)
- zvyšují
- zvyšují
- zvyšují
- zvyšují
- zvyšují

nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2322 o 17 tis. Kč
nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 78 tis. Kč
běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 3 tis. Kč
běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG 349 o 17 tis. Kč
běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 75 tis. Kč

2)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2122 o 1 700 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 1 700 tis. Kč
3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 300 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5194 o 300 tis. Kč
4)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122 o 850 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5137 o 850 tis. Kč
5)
- snižují nedaňové příjmy ORJ 2, pol. 2111 o 45 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 6, pol. 2132 o 45 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3429, pol. 5169 o 60 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 60 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 66 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3429, pol. 5169 o 60 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3429, pol. 5365 o 6 tis. Kč
6)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 51xx o 910 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 51xx o 394 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 2141, pol. 5154 o 37 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 5154 o 20 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5154 o 36 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 51xx o 60 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5151 o 25 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 51xx o 1 104 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 2212, pol. 5154 o 122 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 2219, pol. 5154 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3632, pol. 5154 o 6 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 4349, pol. 5157 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5157 o 55 tis. Kč
7)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5171 o 550 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5137 o 550 tis. Kč
8)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 129 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 5363 o 129 tis. Kč
9)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 110 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5171 o 110 tis. Kč
10)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 140 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6129 o 140 tis. Kč
2960/74
2

Náhrada vzniklé újmy na zdraví - opakovaná žádost
Rada městského obvodu
bere na vědomí
opakovanou žádost JUDr. Heleny Strachotové, advokátky zastupující pana V. K. ve věci žádosti o finanční
náhradu újmy na zdraví
trvá
na svém původním stanovisku ze dne 2. 7. 2015 vyjádřeném v usnesení č. 1007/27, t.j. nevyhovět žádosti
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o náhradu vzniklé újmy na zdraví pana V. K., zastoupeného advokátkou JUDr. Helenou Strachotovou
2961/74
3

dodatek číslo 1 k příkazní smlouvě o poskytování právních služeb
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít dodatek číslo 1 k příkazní smlouvě o poskytování právních služeb číslo smlouvy 44/013/13/2015 se
společností KLIMUS & PARTNERS s.r.o., se sídlem: Heršpická 813, 639 00 Brno, IČ: 033 73 444.
Předmětem smlouvy je rozšíření hodinového rozsahu právních služeb o 30% z 450 hodin na 585 hodin.

2962/74
4

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře podpisem dodatku.

2963/74
5

Podnájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou s účinností od 01.07.2016 do 30.06.2017, dle
důvodové zprávy
Klegova 21/1440, 1+1, standard, č. b. 15
K. Z., Klegova, Ostrava-Hrabůvka

2964/74
6

Pronájem bytů výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
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. 84
K. T., Horní 3
Zlepšovatelů 58, 1+1, standard, č. b. 3
S. D., Výškovická
Zlepšovatelů 32, 1+2, standard, č. b. 1
D. M., Výškovická
Stadická 3, 1+3, standard, č. b. 30
L. K., Krestova
Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 8
D. E., Blahutovice, Jeseník nad Odrou
Mládeže 13, 1+1, standard, č. b. 1
L. A., Mojmírovců, O.-Mar. Hory
Provaznická 32, 1+3, standard, č. b. 22
P. S., O.-Poruba
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle upravené 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
Zlepšovatelů 24, 1+2, standard, č. b. 4
G. R., Horní 3
J. Škody 9, 1+3, standard, č. b. 16
K. L., Horní
III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne
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účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 11
N. M., Jugoslávská
2965/74
7

Smlouva o dodávce vody z vodovodu
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody z vodovodu" VV č. 1216/16/1 pro odběrné místo Středisko Skalice u
Frýdku - Místku, Skalice - Kamenec, č. 0124, mezi městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava
- Hrabůvka a společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., se sídlem 28.října
1235/169, Mariánské Hory, Ostrava, IČ 45193665 dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

2966/74
8

Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje
odboru bytového a ostatního hospodářství výjimku z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih v platném znění, z přílohy č. 3, čl. II., odst. 7.4, bod 13, týkající se finančního limitu pro
zabezpečení přípravy a realizace staveb investičního charakteru v hodnotě do 300 tis. Kč bez DPH u
majetku v rámci svěřené působnosti, vyjma domovního a bytového fondu a zvyšuje tento limit z částky do
300 tis. Kč bez DPH na částku do 500 tis. Kč bez DPH pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu a
následnou realizaci díla "Vybudování kanalizační přípojky pro budovu A na ul. Volgogradská 3149/32A,
Ostrava-Zábřeh"
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu a následné
realizace díla "Vybudování kanalizační přípojky pro budovu A na ul. Volgogradská 3149/32A, OstravaZábřeh"
Termín: 15. 07. 2016

2967/74
9

Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy
K. B., P. Lumumby 2/2263, č. b. 9
H. M., Jubilejní 52/313, č. b. 1
Ing. R. A., Tarnavova 6/3015 a R. R., Tarnavova 6/3015, č. b. 13
D. J., Kotlářova 10/3197, č. b. 2
S. T., Jubilejní 66/493, č. b. 2
II.
1) o pronájmu bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 76
P. J., Rodimcevova
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku dle důvodové
zprávy
P. J., Rodimcevova 25/2050, č. b. 3

2968/74
10

Ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu bytu (1+3 standard) dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku v
objektu ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1049/1, příspěvková organizace, ke dni
30.06.2016, dle důvodové zprávy
R. A., Bohumíra Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les
II.
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o uzavření smlouvy o nájmu bytu (1+3, standard) v objektu ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského
1049/1, příspěvková organizace, na dobu určitou s účinností od 01.07.2016, dle důvodové zprávy
E. Š., Bohumíra Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les
2969/74
11

V. a M. S. – odložení exekuce vyklizením
Rada městského obvodu
rozhodla
odložit exekuci vyklizením bytu č. 3 o velikosti 1+4 v domě č.p. 304, č.or. 45 na ulici Jubilejní v OstravěHrabůvce (dále jen „byt“) po dobu řádného plnění dohody o částečném prominutí dluhu (dále jen
„dohoda“), která byla sepsána na základě žádosti manželů S. a o níž bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
městského obvodu Ostrava-Jih usn. č. 0368/9 ze dne 9. 6. 2016.
V případě, že dojde k porušení dohody ze strany dlužníků kdykoliv po dobu jejího plnění, rozhodnutí Rady
městského obvodu Ostrava-Jih o odložení exekuce pozbývá účinnosti a bude pokračováno v exekuci
vyklizením.

2970/74
12

Zveřejnění záměru na výpůjčku prostor - jídelny v objektu na ul. Odborářská 72 v OstravěHrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru na výpůjčku prostor - jídelny v objektu č. p. 677, který je součástí pozemku p.č.st.
691/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce, za účelem
cvičení seniorů každou středu od 08:45 - 09:45 hodin, a to na dobu určitou od 01.09.2016 do 30.06.2017,
s možností využití venkovních prvků, dle důvodové zprávy

2971/74
13

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu na dobu určitou, a to ode dne uzavření smlouvy o
nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Volgogradská 161, 1+2, standard, č. b. 11
R. P., a P. J., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
Jana Škody 1, 1+2, standard, č. b. 1
F. H., Jana Škody, Ostrava-Dubina

2972/74
14

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Hrabůvka, lokalita "ul. Krakovská"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část 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 části pozemku jako parkovacího stání č. 2 paní K. K., bytem Ostrava - Hrabůvka, za cenu 45
Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 540 Kč ročně + zákonná sazba DPH na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

2973/74
15

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita "ul.
Šeříková"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.č. 793/272 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m² v k.ú.
Výškovice u Ostravy, lokalita "ul. ˇŠeříková", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání části pozemku jako parkovacího stání č. 3 paní D. S.,
bytem Ostrava - Výškovice, za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 765 Kč ročně + zákonná sazba
DPH na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu.

2974/74
16

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul.
Tarnavova" (1)
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část 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 části pozemku jako parkovacího stání č. 5 panu L. Š., bytem Ostrava Zábřeh, za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 540 Kč ročně + zákonná sazba DPH na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.
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2975/74
17

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul.
Tarnavova"(2)
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část 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 části pozemku jako parkovacího stání č. 2 panu P. Ž., bytem Ostrava Zábřeh, za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 450 Kč ročně + zákonná sazba DPH na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

2976/74
18

Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.č. 822 - zahrada o celkové výměře 394 m², v k.ú. Výškovice u Ostravy lokalita
"ul. Drůbeží", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání části pozemku o výměře 16 m² pod zahradní chatkou a části pozemku o výměře 378 m²
jako zahrádky, paní T. K., bytem Ostrava - Moravská Ostrava, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku
4 334 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy
tohoto materiálu.

2977/74
19

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Sámova - restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 340/35 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m² v k.ú.
Hrabůvka, ulice Sámova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, Ivanu Kántorovi, IČO: 488 16 027, bytem Topolová 1975, 735 41 Petřvald, za účelem
provozování restaurační zahrádky, s výší nájemného 10 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 250,- Kč,
na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu

2978/74
20

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Velflíkova - restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 237/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 31 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice
Velflíkova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, Romanovi
Šostkovi, IČO: 447 77 248, bytem Velflíkova 287/12, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, za účelem provozování
restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 10,Kč/m2, tj. 310,- Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

2979/74
21

Pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout parkovací stání č. 65 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka, Ostrava-Bělský
Les, paní M. S., bytem Ostrava-Zábřeh, 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

2980/74
22

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. 2966/1, zast. pl. o výměře 10,06 m2 (celková výměra 230 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38630 příslušejícího k jednotce 11/360 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, panu A. S., bytem Ostrava-Výškovice
2)1/2 pozemku p.č.st. 2970/8, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita RudnáPavlovova, prof. Ing. R. Č., CSc., bytem Ostrava-Zábřeh
3) pozemek p.č.st. 3580, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, prof. Ing.
R. Č., CSc., bytem Ostrava-Zábřeh
4) pozemek p.č.st. 3627, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu M.
K., bytem Ostrava-Zábřeh
5) pozemek p.č.st. 3628, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu M.
K., bytem Ostrava-Zábřeh
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2981/74
23

Revokace usnesení, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Rada městského obvodu
revokuje
usnesení č. 2435/63 ze dne 7.4.2016
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 612/59 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č.
612/123 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem uložení podzemního komunikačního vedení
v délce 396,8 bm, umístěného v rámci stavby "Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská" ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00
Praha 3 za celkovou úhradu 100,- Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno služebnosti se sjednává na dobu neurčitou a obsah věcného břemene spočívá v právu mít
umístěno, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení, v rozsahu vyznačeném
geometrickými plány č.3255-7836/2014 a č. 3256-7837/2014
rozhodla
uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto
materiálu

2982/74
24

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
části pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním sítě elektronických komunikací pod názvem stavby „TKR Ostrava Čujkovova“ v celkové délce cca 40 bm na částech pozemků p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň a p.p.č.
3008 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, 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. 654/43 ostatní
plocha, zeleň a p.p.č. 3008 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění sítě
elektronických komunikací pod názvem stavby „TKR Ostrava - Čujkovova“ v celkové délce cca 40 bm, ve
prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova
502/5, PSČ 14000, za úplatu 500 Kč/bm + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm sítě elektronických
telekomunikací
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování sítě elektronických komunikací, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však 30.6.2018 uzavřít se společností UPC Česká republika,
s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto
materiálu

2983/74
25

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
část pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Na Drahách
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby dvou vodovodních přípojek v délce 2 x cca 2,5 bm, dvou
kanalizačních přípojek v délce 2 x cca 6 bm a dvou vjezdů o výměře 2 x 6,5 m2 v rámci stavby pod
názvem „Rodinný dvojdomek“ na pozemku p.p.č. 422/11 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Na Drahách, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemku p.p.č. 422/11 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby dvou vodovodních přípojek v délce 2
x cca 2,5 bm a dvou kanalizačních přípojek v délce 2 x cca 6 bm, vše v rámci stavby pod názvem „Rodinný
dvojdomek“, ve prospěch oprávněné nemovité věci – pozemku p.p.č. 425/15 zahrada v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, která je ve vlastnictví pana J. K., bytem Litomyšl-Město, 570 01, za úplatu 500,- Kč + zákonná
sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní a kanalizační přípojky
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
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povinného strpět umístění, užívání a provozování dvou vodovodních a dvou kanalizačních přípojek, a to vše
v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.6.2018 uzavřít s vlastníkem pozemku p.p.č. 425/15
zahrada v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panem J. K., bytem Litomyšl-Město, 570 01, Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto
materiálu
2984/74
26

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. U Haldy
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby kabelové trasy varovné světelné signalizace v rámci stavby
„Aktivní prvky bezpečnosti“, v celkové délce cca 12 bm, na části pozemku p.p.č. 119/4 zahrada v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 119/4 zahrada v
k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem umístění kabelové trasy varovné světelné signalizace v délce cca 12 bm v rámci stavby „Aktivní
prvky bezpečnosti“, ve prospěch společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, se sídlem
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý
i započatý bm kabelové trasy varovné světelné signalizace
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování kabelové trasy varovné světelné signalizace, a to vše v
rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.6.2018 uzavřít se společností Dopravní podnik
Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve
znění přílohy tohoto materiálu

2985/74
27

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Výškovická
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, umístěním a realizací staveb na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v souvislosti s akcí „OBCHODNÍ
CENTRUM ODRA" v rozsahu:
- na pozemku parc.č. 740/4
• Nový chodník ze zámkové dlažby – plocha 116 m2 (JV strana OC ODRA)
• Provizorní chodník z betonových panelů – plocha 47 m2 (JV strana OC ODRA)
• Oprava chodníku ze zámkové dlažby – plocha 308 m2 (J strana OC ODRA)
• Rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace – plocha 157 m2 (příjezd do zásobovacího dvora)
• Nový chodník ze zámkové dlažby – plocha 252 m2 (S strana OC ODRA)
• Nový pojížděný chodník ze zámkové dlažby – plocha 51 m2 (SV strana OC ODRA)
• Odstranění kamenné zídky š = 1,6 m, v = 0,3 m, d = 10,5 m
- na pozemku parc.č. 740/48
• Nový chodník ze zámkové dlažby – plocha 14 m2
- na pozemku parc.č. 740/80
• Rekonstrukce asfaltového povrchu zásobovacího dvora – plocha 410 m2
- na pozemku parc.č. 740/49
• Rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace – plocha 850 m2
• Nový chodník ze zámkové dlažby – plocha 28 m2 (S strana OC ODRA)
a
rozhodla
uzavřít se společností 3E PROJEKT, a.s., IČ: 25389092, se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka
1490/14, PSČ 700 30 smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

2986/74
28

Stanovisko k daru částí nemovitých věcí v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. V.Jiřikovského x
Kaminského
Rada městského obvodu
vydává
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souhlasné stanovisko k záměru města darovat níže uvedené části nemovitých věcí - pozemků vč. stavby
hřiště v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih v souvislosti s výstavbou Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih a v návaznosti na
uzavřenou budoucí darovací smlouvu ze dne 27.12.2013:
- části pozemku parc.č. 71/103 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, oddělené geometrickým
plánem č. 406-215/2015 ze dne 27.1.2016 a nově označené jako pozemek parc.č. 71/198 ostatní plocha
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 6113 m2 a pozemek parc.č. 71/199 ostatní plocha,
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3483 m2
- části pozemku parc.č. 71/123 ostatní plocha, jiná plocha, oddělené geometrickým plánem č.
406-215/2015 ze dne 27.1.2016 a nově označené jako pozemek parc.č. 71/196 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 8 m2 a pozemek parc.č. 71/197 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 42 m2
z vlastnictví statutárního města Ostravy do vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692, se sídlem
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, za podmínky, že se Základní školou OstravaDubina, Františka Formana 45, příspěvkovou organizací, bude uzavřena smlouva o užívání hřiště
2987/74
29

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) ½ pozemku p.č.st. 3709, zast. pl. o výměře 9,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2) ½ pozemku p.č.st. 3709, zast. pl. o výměře 9,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3) část pozemku p.č.st. 2966/1, zast. pl. o výměře 9,25 m2 (celková výměra 230 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/38630 příslušejícího k jednotce 11/374 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
4) část pozemku p.č.st. 2971/1, zast. pl. o výměře 10,14 m2 (celková výměra 243 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1627/38975 příslušejícího k jednotce 6/236 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova

2988/74
30

Změna nájemní smlouvy v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít se společností MOL Česká republika, s.r.o., IČ: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové
Město, 11000 Praha 1, Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2/a/013/52/95 ze dne 15.6.1995, ve znění
přílohy tohoto materiálu, na základě kterého se upravuje předmět nájmu tak že, nájemce bude užívat
pozemky p.p.č. 100/8 o výměře 2445 m2, p.p.č. 100/22 o výměře 2563 m2 a st.p.č. 6137 o výměře 235
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na dobu užívání sjednanou v nájemní smlouvě

2989/74
31

Změna smlouvy o nájmu nemovitosti – část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře
Rada městského obvodu
rozhodla
neuzavřít dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/0553/09/Dzi ze dne 29.6.2010 s
Martinem Grymem, IČ: 64146987, Slezská 1409/34, 737 01 Český Těšín, ve znění přílohy tohoto materiálu
ukládá
odboru dopravy a komunálních služeb zajistit realizaci úpravy tohoto prostoru tak, aby odpovídal vzhledu
veřejného parkoviště

2990/74
32

Zrušení usnesení, záměr na změnu smlouvy o nájmu pozemku, smlouvy o právu provést stavbu a
záměr na pronájem částí pozemků - informační zařízení na území obvodu
Rada městského obvodu
zrušuje
své usnesení č. 2525/64 ze dne 21.4.2016
a
rozhodla
a) o záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku, Smlouvu o právu provést stavbu č. 7/014/327/14/Ulr. ze
dne 11.11.2014, uzavřenou se společností RENGL, s.r.o., IČ: 25420160, se sídlem Zákopnická 354/11,
Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, spočívající ve změně účelu nájmu na „umístění a provozování
plakátovacích ploch, výlepových válců a plakátovací stěny“ a změně výměry celkové pohledové plochy z
148,2 m2 na 199,93 m2
b) nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2 a části
pozemku p.p.č. 1237/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava –
Jih, za účelem umístění 2 ks plakátovacích ploch, dle důvodové zprávy
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2991/74
33

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Dubina u Ostravy, Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.č. 71/103 ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha a p.č. 71/123 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení veřejné
komunikační sítě, v celkové délce 233,71 bm ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za celkovou úplatu 117.000 Kč
+ zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je právo oprávněného mít
umístěno, užívat a provozovat vedení veřejné komunikační sítě, a to v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č.409-507/2016
rozhodla
uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto
materiálu

2992/74
34

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, ČEZ Distribuce, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.p.č. 451/20 ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava – Jih za účelem uložení kabelové přípojky NN, v celkové délce 1,2 bm ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, za
celkovou úplatu 1.000 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
umístění, užívání a provozování kabelové přípojky NN, a to v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem
č.1419-IV11461/2016
rozhodla
uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV - Podmokly Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

2993/74
35

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 52 627,00
dle předloženého návrhu.
ukládá
likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

2994/74
36

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
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-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace - finanční dar ve výši Kč 12 307,00 dle důvodové zprávy

2995/74
37

Zápis nejvyššího povoleného počtu žáků ve školních klubech základních škol zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
se zápisem nejvyššího povoleného počtu žáků ve školních klubech základních škol zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

2996/74
38

Žádost o poskytnutí finančního daru
Rada městského obvodu
rozhodla
neposkytnout finanční dar Ing. M. Š., bydlištěm 708 00 Ostrava-Poruba, v celkové hodnotě 19.000,- Kč

13 z 28

2997/74
39

Schválení přípravy a podání žádostí o dotaci na projekty "Rekonstrukce bytového domu
Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh" a "Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh"
ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu
Rada městského obvodu
souhlasí
se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 31,
Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu dle upravené
důvodové zprávy
souhlasí
se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71,
Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat žádost o dotaci na projekt "Rekonstrukce
bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z Integrovaného regionálního
operačního programu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat žádost o dotaci na projekt "Rekonstrukce
bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z Integrovaného regionálního
operačního programu
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, vedoucímu odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury,
zajistit veškeré úkony související s podáním žádostí o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 30.11.2016

2998/74
40

Návrh nájemní smlouvy - pronájem části vývěsní skříňky na hřbitově v Ostravě-Zábřehu, ve
vlastnictví SMO městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části vývěsní skříňky ve vlastnictví SMO městského obvodu
Ostrava-Jih, umístěné na veřejném pohřebišti ulice U Studia, ppč. 708/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za
účelem umístění nabídky kamenických služeb, a to s P. P., 739 34 Šenov dle důvodové zprávy

2999/74
41

Realizace zakázky na zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených ploch v letech
2017-2018
Rada městského obvodu
rozhodla
realizovat zakázku na zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch prostřednictvím
společnosti eCentre,a.s.
schvaluje
smlouvu na výkon zadavatelské, konzultační a poradenské činnosti dle důvodové zprávy

3000/74
42

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 31. schůze rady, konané dne
13. 8. 2015 do 56. schůze rady, konané dne 11. 2. 2016
Rada městského obvodu
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 31. schůze rady, konané dne 13. 8. 2015
do 56. schůze rady, konané dne 11. 2. 2016 s tím, že se níže uvedená usnesení:
a) ponechávají v evidenci:
0635/15
0951/25
1608/41

1734/46
2012/52

b) vyřazují z evidence:
4681/93
5882/111
0640/15
1093/29
1182/31
1183/31
1193/31
1261/31

1306/33
1307/33
1334/34
1336/34
1337/34
1338/34
1339/34
1340/34

1395/37
1396/37
1397/37
1398/37
1407/39
1456/39
1458/39
1459/39

1618/41
1619/41
1620/41
1621/41
1622/41
1623/41
1624/41
1626/41

1715/44
1716/44
1717/44
1720/44
1725/44
1726/44
1727/44
1728/44

1933/49
1934/49
1935/49
1936/49
1946/49
1947/49
1948/49
1958/51

2091/53
2093/53
2094/53
2104/54
2123/56
2124/56
2125/56
2141/56

1266/31

1342/34

1465/39

1627/41

1730/45

1974/52

2157/56
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1267/31
1273/31
1274/31
1275/31
1276/31
1278/31
1279/31
1280/31
1281/31
1282/31
1283/31
1284/31
1286/31
1287/31
1288/31
1289/31
1294/31
1295/31
1296/31
1301/31
1302/31
3001/74
43P

1346/34
1347/34
1348/34
1349/34
1350/34
1351/34
1368/36
1377/36
1378/36
1379/36
1380/36
1381/36
1382/36
1383/36
1384/36
1385/36
1386/36
1387/36
1392/37
1393/37
1394/37

1466/39
1467/39
1471/39
1472/39
1477/40
1532/40
1534/40
1535/40
1536/40
1537/40
1538/40
1539/40
1540/40
1542/40
1544/40
1545/40
1546/40
1548/40
1572/41
1610/41
1615/41

1628/41
1630/41
1631/41
1632/41
1633/41
1634/41
1639/41
1640/41
1646/41
1648/41
1649/41
1650/41
1663/42
1674/44
1675/44
1676/44
1707/44
1710/44
1711/44
1712/44
1714/44

1744/46
1777/46
1778/46
1779/46
1780/46
1781/46
1782/46
1783/46
1786/46
1792/46
1845/48
1853/48
1870/48
1874/48
1922/49
1927/49
1928/49
1929/49
1930/49
1931/49
1932/49

2013/52
2014/52
2019/52
2020/52
2021/52
2022/52
2026/53
2034/53
2038/53
2073/53
2074/53
2076/53
2077/53
2078/53
2079/53
2080/53
2081/53
2085/53
2086/53
2087/53
2089/53

2159/56
2162/56
2163/56
2164/56
2165/56

Návrh na jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského
1, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
jmenuje
Mgr. Miloše Kosíka, Ph.D. na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy OstravaBělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové organizace s účinnosti od 1.9.2016

3002/74
44P

Časové postupy ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených
Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
časové postupy ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených Městským
obvodem Ostrava-Jih, které jsou v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc.Martina Bednáře k podpisu platových výměrů

3003/74
45P

Návrh na poskytnutí mimořádné odměny pro ředitele Kulturního zařízení Ostrava-Jih,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
schvaluje
odměnu řediteli Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, která je v souladu se zákonem
č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a v souladu se "Zásadami 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, dle důvodové zprávy

3004/74
46P

Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova
- dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0554/2016/INV na veřejnou zakázku
"Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova" se
zhotovitelem AWT Rekultivace a.s, IČ 47676175, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku
69 914,89 Kč bez DPH na částku 4 048 496,17 Kč bez DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na
tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací.
bere na vědomí
zvýšení částky DPH z 835.502,07 Kč o 14 682,12 Kč na 850 184,19 Kč u této zakázky, kterou z důvodu
přenesené daňové povinnosti odvede objednatel (zákazník).
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/0554
/2016/INV
Termín: 15. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S//0554/2016/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 12. 07. 2016
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3005/74
47P

Námitky od MŽT Stavitelství, a.s. u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 25.16
"Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka"
Rada městského obvodu
bere na vědomí
námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a námitky proti rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 25.16 "Rekonstrukce
Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka" podané dne 3. 6. 2016 a doplněné dne 6. 6. 2016
uchazečem MŽT Stavitelství, a.s., se sídlem Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO:
27762157, a rozhodnutí o těchto námitkách
rozhodla
nevyhovět výzvě uchazeče MŽT Stavitelství, a.s., se sídlem Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské
Hory, IČO: 27762157, ke zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 25.16
"Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka" podané dne 26. 6. 2016

3006/74
48P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů) - Zpracování projektové dokumentace na "Vybudování 4 parkovišť v městském
obvodu Ostrava-Jih"
Rada městského obvodu
rozhodla
o oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 93.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava-Jih" dle § 86 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony nutné ke zveřejnění oznámení předběžných informací veřejné zakázky VZ
93.16
Termín: 08. 07. 2016

3007/74
49P

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 90.16 "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
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. Kateřina Gemrotová, vedoucí 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. Renáta Rárová, 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. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 90.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2016

3008/74
50P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování spojovacího
koridoru, zateplení stavby a rekonstrukce elektroinstalace a VZT objektu Adamusova na
pozemku parc. č. 1821, Hrabůvka; SO 02 - Vnitřní úpravy objektu
Rada městského obvodu
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rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 96.16 na stavební práce
"Vybudování spojovacího koridoru, zateplení stavby a rekonstrukce elektroinstalace a VZT objektu
Adamusova na pozemku parc. č. 1821, Hrabůvka; SO 02 - Vnitřní úpravy objektu“ 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. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 96.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 08. 2016
3009/74
51P

Revokace části usnesení č.2943/72 ze dne 16. 6. 2016 - Zpráva komise (veřejná zakázka
malého rozsahu na služby) -Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v městském obvodu
Ostrava-Jih VZ 26.16
Rada městského obvodu
revokuje
část svého usnesení č. 2943/72 ze dne 16. 6. 2016, a to v části:
"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
stavební práce VZ 26.16 "Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih " a o
uzavření rámcové smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- Profistav-elektro s.r.o., se sídlem Středulinského 966/26,703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 28644484 s
nabídkovou cenou za " vývoz a vyčištění 1 m³ písku z pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih" 1.500,00
Kč bez DPH a s nabídkovou cenou za" návoz a vyčištění 1 m³ písku z pískovišť v městském obvodu
Ostrava-Jih" 1.150,00 Kč bez DPH,
- a jako druhým v pořadí s uchazečem ŠÍP STAVING s.r.o., ul. Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČ: 25385755 s nabídkovou cenou za "vývoz a vyčištění 1 m³ písku z pískovišť v městském obvodu
Ostrava-Jih" 1.650,00 Kč bez DPH a s nabídkovou cenou za "návoz a vyčištění 1 m³ písku z pískovišť v
městském obvodu Ostrava-Jih" 1.190,00 Kč bez DPH.
rozhodla
na základě vlastního posouzení a hodnocení nabídek a přiložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
radou obvodu a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku na služby VZ 26.16 " Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih a
o uzavření rámcové smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- Profistav-elektro s.r.o., se sídlem Středulinského 966/26,703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 28644484 s
nabídkovou cenou za " vývoz a vyčištění 1 m³ písku z pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih" 1.550,00
Kč bez DPH a s nabídkovou cenou za" návoz a vyčištění 1 m³ písku z pískovišť v městském obvodu
Ostrava-Jih" 1.150,00 Kč bez DPH,
-a jako druhým v pořadí s uchazečem ŠÍP STAVING s.r.o., ul. Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČ: 25385755 s nabídkovou cenou za "vývoz a vyčištění 1 m³ písku z pískovišť v městském obvodu
Ostrava-Jih" 1.650,00 Kč bez DPH a s nabídkovou cenou za "návoz a vyčištění 1 m³ písku z pískovišť v
městském obvodu Ostrava-Jih" 1.190,00 Kč bez DPH.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 26.16 "Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v
městském obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 25. 07. 2016
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandu, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit rámcovou smlouvu o dílo k VZ 26.16 „Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v městském
obvodu Ostrava-Jih “.
Termín: 08. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ
26.16„Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih “.
Termín: 15. 07. 2016
3010/74
52P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Sanace statických poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1, OstravaZábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 94.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Sanace statických poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1, 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. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, 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. 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 94.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 08. 09. 2016

3011/74
53P

Zpráva komise (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
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 45.16 „Oprava a nátěr fasády,
nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka" o vyloučení uchazeče:
- AB - PROFIL CZ s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 28015983,
- SATIM CZ s.r.o., 2. května 1634, 763 61 Napajedla, IČ: 29199433,
- B&P INTERIÉRY s.r.o., Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25392077,
- EKOFAS spol. s r.o.,Tavičská 226/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 60321661,
z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě.
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 45.16 na „Oprava a nátěr
fasády, nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka" o výběru nejvhodnější nabídky a o
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem BASTA stavební práce s.r.o., se sídlem
Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ: 03748901 za nabídkovou cenu 601.845,00 Kč bez DPH a
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lhůtou realizace 57 kalendářních dnů.
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit smlouvu o dílo k VZ 45.16 „Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8,
Ostrava-Hrabůvka" .
Termín: 11. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem k VZ 45.16 „Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v
objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 18. 07. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 45.16 „Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v objektu
Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 10. 08. 2016
3012/74
54P

Zpráva komise (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
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 69.16 "Oprava
střechy objektu na ul. P. Lumumby č.pop. 2717 a č.pop. 2444, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem:
- TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 25886550, za nabídkovou
cenu Kč 816.853,56 bez DPH a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla,
- jako druhým v pořadí s uchazečem STŘECHY MAJER s.r.o., Zelná 8/1730, 702 00 Moravská Ostrava, IČO:
25861425, za nabídkovou cenu Kč 976.422,47 bez DPH a s lhůtou realizace 30 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 69.16 "Oprava střechy objektu na ul. P. Lumumby č.pop. 2717 a
č.pop. 2444, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 31. 08. 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
69.16 "Oprava střechy objektu na ul. P. Lumumby č.pop. 2717 a č.pop. 2444, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 22. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
69.16 "Oprava střechy objektu na ul. P. Lumumby č.pop. 2717 a č.pop. 2444, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 29. 07. 2016

3013/74
55P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna oken na části
MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina“; VZ 89.16
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 89.16 na stavební práce „Výměna
oken na části MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina“dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., vedoucí oddělení školství odboru 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
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náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk,Ph. D., 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 89.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo.
Termín: 12. 09. 2016
3014/74
56P

Zrušení zadávacího 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
o zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby VZ 73.16 "Zpracování projektové
dokumentace na "Vybudování bezbariérového přístupu do 2.NP objektu na ul. Provaznická 1244/62,
Ostrava-Hrabůvka dle § 84 odst. 1 písm. a) zákona, neboť nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné
nabídky
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 73.16 vyplývající z usnesení
Termín: 18. 07. 2016

3015/74
57

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 3
T. K., trvale bytem Ostrava-Zábřeh

3016/74
58

Návrh na podání žádosti o dofinancování z Programu na podporu poskytování sociálních služeb
pro rok 2016 financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu
Rada městského obvodu
souhlasí
s podáním žádosti o dofinancování z Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016
financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti o dofinancování z Programu na
podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu.

3017/74
59

Veřejná zakázka "Výměna elektroinstalace v objektu Dr. Martínka 1611/17, Ostrava-Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0377/2016/OBH ze dne 26.4.2016 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna elektroinstalace v objektu Dr. Martínka 1611/17, OstravaHrabůvka" se zhotovitelem Ing. Pavlem Szabó, IČ:74646672, se sídlem Pod Zahradami 1294/7, 742 21
Kopřivnice, kterým se snižuje cena díla o 6 420,33 Kč bez DPH, a to z důvodu neprovádění některých prací,
v rozsahu dle změnového listu č. 1 na cenu nejvýše přípustnou 297 760,67 Kč bez DPH dle důvodové
zprávy.
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/0377/2016/OBH ze dne 26.4.2016 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna elektroinstalace
v objektu Dr. Martínka 1611/17, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 18. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0377/2016/OBH ze dne 26.4.2016 na výše
uvedenou zakázku
Termín: 11. 07. 2016

3018/74
60

Návrh rozpočtového opatření č. 19/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
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- zvyšuje financování na pol. 8115 (výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5168 o 70 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5172 o 210 tis. Kč
3019/74
61P

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na nákup autorských práv
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě 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, kterým se navyšuje kupní cena 90 000,00 Kč
o DPH t.j. 18 900,00 Kč na 108 900,00 Kč vč. DPH.
ukládá
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na nákup autorských práv na akci "NÁMĚSTÍ OSTRAVA - JIH,
VEŘEJNÝ PROSTOR OSTRAVA-HRABŮVKA parc. č. 311/33, 304/2 a další k. ú. Hrabůvka (okres Ostravaměsto) ul. Horní, ul. Klegova, ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 12. 07. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na nákup
autorských práv 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: 19. 07. 2016

3020/74
62

Pronájem garáže č. 7 v bytovém domě na ul. Oráčová 1326/1, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu garáže č. 7 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému
obvodu Ostrava-Jih, č.p. 1326 na ul. Oráčova č. or. 1 v Ostravě-Hrabůvce, který je součástí pozemku parc.
č. st. 1286 v k.ú. Hrabůvka, panu P. B., Ostrava-Hrabůvka na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
a měsíčním nájemným ve výši 1.020 Kč vč. DPH

3021/74
63

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v budově č.p.1492 na ul. Horní 55,
O-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/5/96 uzavřené dne 11.01.1996, ve znění pozdějších
dodatků, na pronájem prostor o výměře 168,8 m2, v budově č.p. 1492 stavba občanského vybavení, která
je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní č. or. 55 v
Ostravě-Hrabůvce, na dobu neurčitou, za účelem umístění a provozování pošty, a to z důvodu zvýšení
nájemného z částky 190 Kč/m2/rok na 500 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy

3022/74
64

Pronájem prostor v budově č.p. 384, na ul. Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu 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,
společnosti Střední odborná škola a gymnázium s. r. o., se sídlem Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh, IČ:
25378660, zastoupena jednatelem Mgr. Liborem Bednářem, kolaudované pro užívání jako škola, o celkové
výměře 2187,76 m2, za účelem poskytování vzdělávacích služeb, s výší nájemného 128,49 Kč/m2/rok, na
dobu určitou 15 let, v rozsahu předloženého znění

3023/74
65

Návrh na odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Technické
služby Ostrava-Jih do rozpočtu zřizovatele
Rada městského obvodu
schvaluje
odvod z investičního fondu příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 592 110,71 Kč
ukládá
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, Ph.D., vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
Zajištění odvodu finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele
v souladu s přijatým usnesením rady městského obvodu.
Termín: 15. 07. 2016

3024/74
66P

Jmenování vedoucí odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
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jmenuje
PhDr. Lindu Novákovou Palatou, vedoucí odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to s
účinností od 1. 12. 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, jmenování vedoucí odboru sociální péče
Termín: 30. 11. 2016
3025/74
67

Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců
Rada městského obvodu
zrušuje
část usnesení rady městského obvodu č. 2775/68 ze dne 19. 5. 2016, s účinností od 1. 10. 2016,
schvaluje
organizační změnu spočívající ve vytvoření oddělení správních činností v rámci doposud nečleněného
odboru správních činností s počtem 19 funkčních míst a převod stávajícího oddělení přestupkového odboru
právního do odboru správních činností jako oddělení přestupkového s počtem 10 funkčních míst a dále nově
stanoví počet zaměstnanců zařazených do odboru správních činností na 31 a počet zaměstnanců
zařazených do odboru právního na 19, to vše dnem 1. 10. 2016,
schvaluje
organizační změnu spočívající ve zřízení oddělení daní a poplatků v rámci odboru financí a rozpočtu a dále
zřízení 6 funkčních míst v rámci odboru financí a rozpočtu a stanoví počet zaměstnanců zařazených do
odboru financí a rozpočtu na 23, to vše dnem 1. 10. 2016,
stanoví
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu
Ostrava-jih na 332 s účinností od 1. 10. 2016,
schvaluje
změny v Organizačním řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a jeho Přílohy č. 3 Náplně činností
odborů, samostatných oddělení a referátů úřadu dle Části 1 předloženého návrhu s účinností od 1. 7. 2016
a změny v Organizačním řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a jeho Přílohy č. 2 Podrobná
organizační struktura a Přílohy č. 3 Náplně činností odborů, samostatných oddělení a referátů úřadu dle
Části 2 předloženého návrhu s účinností od 1. 10. 2016.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny dle Části 1 předloženého návrhu zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih,
Termín: 30. 06. 2016
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny dle Části 2 předloženého návrhu zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 30. 09. 2016

3026/74
68

Zrušení usnesení rady městského obvodu č. 0567/13 ze dne 9.4.2015
Rada městského obvodu
zrušuje
usnesení rady městského obvodu č. 0567/13 ze dne 9.4.2015, a to s účinností od 30. 6. 2016
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
informovat o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol a školských zařízení zřízených
městským obvodem a ředitele příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih
Termín: 01. 07. 2016
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, Ph.D., vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
informovat o tomto usnesení ředitele Technických služeb Ostrava-Jih, příspěvkové organizace
Termín: 01. 07. 2016

3027/74
69P

Revokace části usnesení č. 2934/72 z 16. 6. 2016, jmenování nové komise - Výzva (podlimitní
veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukci hřiště při ZŠ
Dvorského, Ostrava-Bělský Les"
Rada městského obvodu
revokuje
část svého usnesení č. 2934/72 ze dne 16. 6. 2016, a to v části:
"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
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náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek"
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Radomíra Marenczoková, oddělení veřejných zakázek
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 83.16
Termín: 04. 07. 2016
3028/74
70P

Revokace části usnesení č. 2935/72 z 16. 6. 2016, jmenování nové komise - Výzva (podlimitní
veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukci hřiště při ZŠ
Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
revokuje
část svého usnesení č. 2935/72 ze dne 16. 6. 2016, a to v části:
"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"
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Radomíra Marenczoková, oddělení veřejných zakázek
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 82.16
Termín: 04. 07. 2016

3029/74
71P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Výměna oken v
bytových domech Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les
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 54.16 "Výměna oken v bytových domech
Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les", o vyloučení uchazeče dle § 76 odst. 6 zákona, a to:
- RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČO: 60724862 (nabídka č. 2),
- S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827/735 41 Petřvald u Karviné, IČO: 26830272 (nabídka č. 5),
- DEC - PLAST, spol. s r.o., Místecká 1111, 742 58 Příbor, IČO: 61943592 (nabídka č. 6), a
- AD-MAR STAVBY, s.r.o., Ostravská 277, 735 51 Bohumín-Pudlov, IČO: 27797937 (nabídka č. 8),
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 54.16
"Výměna oken v bytových domech Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:
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- OKNOSTYL group s.r.o.Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim, IČO: 27689719, za nabídkovou cenu Kč
3.821.731,00 bez DPH a s lhůtou realizace 40 kalendářních dnů,
- jako druhým v pořadí s uchazečem Bohumínská stavební s.r.o., Čs. armády 505, 735 81 Starý Bohumín,
IČO: 29392918, za nabídkovou cenu Kč 3.776.721,00 bez DPH a s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO:
28436024, za nabídkovou cenu Kč 3.823.199,00 bez DPH a s lhůtou realizace 68 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 54.16 "Výměna oken v bytových domech Dr. Šavrdy 7, 9,
11, Ostrava-Bělský Les"
Termín: 31. 08. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
VZ 54.16 "Výměna oken v bytových domech Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les"
Termín: 15. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
VZ 54.16 "Výměna oken v bytových domech Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les"
Termín: 22. 07. 2016
3030/74
72P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Revitalizaci MŠ Klegova, Ostrava-Hrabůvka a MŠ Volgogradská, OstravaZábřeh"
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 79.16
Zpracování projektové dokumentace na "Revitalizaci MŠ Klegova, Ostrava-Hrabůvka a MŠ Volgogradská,
Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 25357255, za nabídkovou cenu Kč 126.000,00
bez DPH, tj. Kč 152.460,00 vč. DPH, za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 550,00 bez
DPH/hod., a s lhůtou realizace 40 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,
- jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Jiří Fidler, Želazného 734/8, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO:
65488415, za nabídkovou cenu Kč 179.000,00 bez DPH (není plátce DPH), za hodinovou sazbu za výkon
autorského dozoru Kč 400,00 bez DPH/hod., a s lhůtou realizace 93 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
podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 79.16 Zpracování projektové dokumentace na "Revitalizaci MŠ
Klegova, Ostrava-Hrabůvka a MŠ Volgogradská, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 31. 08. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 79.16
ZZpracování projektové dokumentace na "Revitalizaci MŠ Klegova, Ostrava-Hrabůvka a MŠ Volgogradská,
Ostrava-Zábřeh"
Termín: 15. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 79.16
Zpracování projektové dokumentace na "Revitalizaci MŠ Klegova, Ostrava-Hrabůvka a MŠ Volgogradská,
Ostrava-Zábřeh"
Termín: 22. 07. 2016

3031/74
73P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka"
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 72.16
Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka"
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- G&G Building s.r.o., 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČO: 27784231, za nabídkovou cenu Kč
84.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 40 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 300,00 bez DPH / hod., a
- jako druhým v pořadí s uchazečem IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 25357255,
za nabídkovou cenu Kč 118.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 40 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a
za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 550,00 bez DPH / hod.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny
potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 72.16 Zpracování projektové dokumentace na
"Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 31. 08. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
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připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ
72.16 Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, OstravaHrabůvka"
Termín: 15. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ
72.16 Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, OstravaHrabůvka"
Termín: 22. 07. 2016
3032/74
74P

Výběr nejvhodnější nabídky (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
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 53.16
Zpracování projektové dokumentace na "Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul.
Veverkova - Aviatiků - na Obecní v k.ú. Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- STUDIO - D Opava s.r.o., Holasovice 171, 747 74 Holasovice, IČO: 26833115, za nabídkovou cenu Kč
97.800,00 bez DPH, tj. Kč 118.338,00 vč. DPH, za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 400,00
bez DPH/hod., a s lhůtou realizace 172 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,
- jako druhým v pořadí s uchazečem PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29a, 708 00 OstravaPoruba, IČO: 27787443, za nabídkovou cenu Kč 180.000,00 bez DPH, tj. Kč 217.800,00 vč. DPH, za
hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 600,00 bez DPH/hod., a s lhůtou realizace 175
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
podlimitní veřejné zakázky 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"
Termín: 31. 08. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky 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"
Termín: 15. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky 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"
Termín: 22. 07. 2016

3033/74
75P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na ulici 29. dubna v OstravěVýškovicích"
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 74.16
Zpracování projektové dokumentace na "Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na ulici 29. dubna v
Ostravě-Výškovicích" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- PITTER DESIGN, s.r.o., Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice, IČO: 25275291, za nabídkovou cenu Kč
126.800,00 bez DPH, s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 650,00 bez DPH / hod., a
- jako druhým v pořadí s uchazečem PROINK, s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO:
25900056, za nabídkovou cenu Kč 138.700,00 bez DPH, s lhůtou realizace 200 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 450,00 bez DPH / hod.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny
potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 74.16 Zpracování projektové dokumentace na
"Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě-Výškovicích"
Termín: 31. 08. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ
74.16 Zpracování projektové dokumentace na "Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na ulici 29.
dubna v Ostravě-Výškovicích"
Termín: 15. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ
74.16 Zpracování projektové dokumentace na "Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na ulici 29.
dubna v Ostravě-Výškovicích"
Termín: 22. 07. 2016
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3034/74
76P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního
zařízení ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina“ VZ 77.16
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 77.16 na „Oprava sociálního
zařízení ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina“.
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem TECHSTAIN s.r.o., se sídlem ,
Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava - Petřkovice, IČ: 28633831 za nabídkovou cenu 916.126,00 Kč bez
DPH a lhůtou realizace 60 kalendářních dnů a jako druhým v pořadí s uchazečem B&P INTERIÉRY s.r.o.,
sídlem Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25392077 za nabídkovou cenu 974.723,00 Kč bez
DPH a lhůtou realizace 55 kalendářních dnů.
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit smlouvu o dílo k VZ 77.16 „Oprava sociálního zařízení ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina“
Termín: 11. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem k VZ 77.16 „Oprava sociálního zařízení ZŠ F. Formana 45,
Ostrava-Dubina“
Termín: 18. 07. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 77.16 „Oprava sociálního zařízení ZŠ F. Formana 45, OstravaDubina“.
Termín: 03. 08. 2016

3035/74
77P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního
zařízení ZŠ V. Košaře, Ostrava-Dubina“ VZ 78.16
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 78.16 na „Oprava sociálního
zařízení ZŠ V. Košaře, Ostrava-Dubina“.
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Bohumínská stavební s.r.o., se
sídlem Čs. armády 505, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín, IČ: 29392918 za nabídkovou cenu 1.497.180,00
Kč bez DPH a lhůtou realizace 59 kalendářních dnů a jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Miroslav Pytel,
se sídlem Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČ: 18110592 za nabídkovou cenu
1.722.331,00 Kč bez DPH a lhůtou realizace 56 kalendářních dnů.
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit smlouvu o dílo k VZ 78.16 „Oprava sociálního zařízení ZŠ V. Košaře, Ostrava-Dubina“.
Termín: 15. 07. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem k VZ 78.16 „Oprava sociálního zařízení ZŠ V. Košaře, OstravaDubina“
Termín: 25. 07. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 78.16 „Oprava sociálního zařízení ZŠ V. Košaře, Ostrava-Dubina“.
Termín: 12. 08. 2016

3036/74
78P

Schválení smlouvy o realizaci přeložky distribuční sítě
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie u
akce "MK Jiříkovského x Kaminského, Ostrava-Dubina", provozovatel ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie u akce "MK Jiříkovského x Kaminského, Ostrava-Dubina",
provozovatel ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035
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Tiskové opravy
TO

Tisková oprava k usn. č. 2944/72 ze dne 16. 6. 2016 - Zpráva komise (veřejná zakázka malého
rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení v MŠ Výškovická 120, Ostrava-Zábřeh"
VZ 62.16
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 62.16 na „Oprava sociálního
zařízení v MŠ Výškovická 120, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení uchazeče:
-B&P INTERIÉRY s.r.o., Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava,IČ: 25392077,
-ŠÍP STAVING s.r.o., ul. Kpt. Vajdy 3047/20,700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 25385755,
-ČESTAV PLUS, s.r.o., č.ev. 60, 739 14 Ostravice,IČ: 28587014,
-Ing. Miroslav Pytel, Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 18110592,
z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě.
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 62.16 na „Oprava sociálního
zařízení v MŠ Výškovická 120, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem Zdeněk Hybner, se sídlem Kosmická 1723/2 ,708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 15495809 za
nabídkovou cenu 545.020,00 Kč bez DPH a lhůtou realizace 32 kalendářních dnů a jako druhým v pořadí s
uchazečem Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505,735 81 Bohumín - Starý Bohumín, IČ:
29392918 za nabídkovou cenu 652.486,00 Kč bez DPH a lhůtou realizace 34 kalendářních dnů.
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit smlouvu o dílo k VZ 62.16 "„Oprava sociálního zařízení v MŠ Výškovická 120, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 30. 06. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem k VZ 62.16 „Oprava sociálního zařízení v MŠ Výškovická 120,
Ostrava-Zábřeh"
Termín: 08. 07. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 62.16„Oprava sociálního zařízení v MŠ Výškovická 120, OstravaZábřeh"
Termín: 03. 08. 2016
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