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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 76. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 21. 7. 2016 10:00

(usn. č. 3042/76 - usn. č. 3136/76)

Bc. Martin Bednář

RNDr. Ph.D. František Staněk

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

25.7.2016 16:41
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Přehled usnesení 76. schůze Rady městského obvodu, ze dne 21. 7. 2016 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

3042/76

1.

Návrh rozpočtového opatření č. 20/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3043/76

2.

Návrh na zrušení oprávnění pro služby přímého bankovnictví u Komerční banky a. s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3044/76

3.

Nové Podmínky pro vedení účtů a Ceník České národní banky s účinností od 1. října 2016 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3045/76

4.

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

3046/76

5.

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty starosty Bc. Martina Bednáře do Bruselu ve dnech 27. - 29. 6. 2016 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

3047/76

6.

A. D. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

3048/76

7.

J. Č. - odpis pohledávky (Bc. Martin Bednář, starosta)

3049/76

8.

M. H. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém (Bc. Martin Bednář, starosta)

3050/76

9.

M. C. - žádost o odložení exekuce vyklizením (Bc. Martin Bednář, starosta)

3051/76

10.

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Bc. František Dehner, místostarosta)

3052/76

11.

Smlouva o vytvoření autorského díla, Licenční smlouva - návrh (Bc. František Dehner, místostarosta)

3053/76

12.

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy a
mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace (Bc. František Dehner,
místostarosta)

3054/76

13.

Souhlas se změnou termínu podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové
2, 4 a 6" (Bc. František Dehner, místostarosta)

3055/76

14.

Změna odpisového plánu na rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc.
František Dehner, místostarosta)

3056/76

15.

Zásady pro poskytování služebních motorových vozidel k služebním i soukromým účelům pro uvolněné
zastupitele městského obvodu Ostrava-Jih (Věra Válková, místostarostka)

3057/76

16.

Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo - návrh ,, Oprava chodníku v MO Ostrava - Jih IV. etapa (Volgogradská) "
(Věra Válková, místostarostka)

3058/76

17.

Doplnění textu usnesení č. 2998/74 ze dne 30.06.2016 (Věra Válková, místostarostka)

3059/76

18.

Kupní smlouva o prodeji hrobového zařízení (Věra Válková, místostarostka)

3060/76

19.

Svěření práva rozhodovat o nabytí movitých věcí v případech o pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a
majetkem nepatrné hodnoty (Věra Válková, místostarostka)

3061/76

20.

Žádost o prominutí odvodu finančních prostředků z rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby
Ostrava-Jih (Věra Válková, místostarostka)

3062/76

21.

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin (Věra Válková, místostarostka)

3063/76

22.

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin (Věra Válková, místostarostka)

3064/76

23.

Pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. L. Hosáka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3065/76

24.

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

3066/76

25.

Pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu PO 41 na ul. Bedřicha Václavka v k.ú. Dubina u Ostravy
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3067/76

26.

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

3068/76

27.

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

3069/76

28.

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

3070/76

29.

Souhlas s územním řízením, souhlas s umístěním a realizací stavby na pozemcích v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3071/76

30.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene - služebnosti, k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Klášterského (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3072/76

31.

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Lumírova Charvátská" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3073/76

32.

Stanovisko k napojení novostavby rodinného domu, lokalita Podolí, ul. Proskovická, k.ú. Výškovice u
Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3074/76

33.

Stanovisko k uplatnění předkupního práva k nemovitým věcem v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)
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3075/76

34.

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní x Sámova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3076/76

35.

Ukončení nájmu dohodou, část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. M. Fialy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3077/76

36.

Ukončení nájmu dohodou, pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická - restaurační
zahrádka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3078/76

37.

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku a záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Krokova, k.ú.
Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3079/76

38.

Záměr na budoucí úplatný převod jednotky č. 1440/39 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú. Hrabůvka (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

3080/76

39.

Záměr na prodej pozemku včetně jeho součásti - stavby bytového domu na ul. Averinova č.p. 1681 č.or. 2,
k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3081/76

40.

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

3082/76

41.

Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Husarova x K Odře (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3083/76

42.

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3084/76

43.

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Tylova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3085/76

44.

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická - restaurační zahrádka (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

3086/76

45.

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3087/76

46.

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

3088/76

47.

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická – restaurační zahrádka (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

3089/76

48.

Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Krokova, k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3090/76

49.

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

3091/76

50.

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

3092/76

51.

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

3093/76

52.

Záměr na změnu smluvního vztahu k pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3094/76

53.

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3095/76

54.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, ČEZ Distribuce, a.s.(1) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3096/76

55.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s. (2) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3097/76

56.

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

3098/76

58.

Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3099/76

59.

Návrh na vyřazení majetku (Markéta Langrová, člen rady)

3100/76

60.

Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3101/76

61.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

3102/76

62.

Ukončení nájmu garáže na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na pronájem (Markéta
Langrová, člen rady)

3103/76

63.

Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Stadická 3, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na pronájem
(Markéta Langrová, člen rady)

3104/76

64.

Ukončení smluvního vztahu k umístění technologického zařízení na střechách bytových domů Františka
Formana 277/28, 278/30, Ostrava-Dubina a Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

3105/76

65.

Uzavření smlouvy o ubytování, ukončení nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

3106/76

66.

Zveřejnění záměru na pronájem částí střech bytových domů Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice a
Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh. (Markéta Langrová, člen rady)
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3107/76

67.

Žádosti o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu
nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3108/76

68.

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

3109/76

69P. Schválení smlouvy o dodávce vody (Bc. František Dehner, místostarosta)

3110/76

70P. Námitky od RI OKNA a.s. u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 54.16 "Výměna oken v
bytových domech Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3111/76

71P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Opravy výtluků na komunikacích
svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3112/76

72P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna regulačních a vypouštěcích
ventilů na patách stoupaček ústředního topení v bytových domech Volgogradská 26-165 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3113/76

73P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Dodávka 1 kusu víceúčelového
zametacího stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami a 1
kusu stroje na svoz odpadků z odpadkových košů (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3114/76

74P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zajištění ostrahy v domě s
pečovatelskou službou na ul. Horymírova 121, 123 a 125 v Ostravě - Zábřehu (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3115/76

75P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové dokumentace
„Dětské hřiště ul. Čujkovova, MOb Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3116/76

76P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové dokumentace na
"Rekonstrukci hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3117/76

77P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové dokumentace na
„Rekonstrukci hřiště při ZŠ Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3118/76

78P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové dokumentace na
"Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih na ul. Jugoslávská v k. ú. Zábřeh nad
Odrou" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3119/76

79P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové dokumentace na
„Zeleň Savarin (Dr. Martínka)“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3120/76

80P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Elektronický nástroj pro zadávání a evidenci
veřejných zakázek (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3121/76

81P. Zrušení VZ (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)

3122/76

82P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Vybudování spojovacího koridoru,
zateplení stavby a rekonstrukce elektroinstalace a VZT objektu Adamusova na parc. č. 1821, Hrabůvka; SO
02 – Vnitřní úpravy objektu“. VZ 96.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3123/76

83P. Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové dokumentace na
"Zeleň za Lunou" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3124/76

84P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zajištění skupinové výuky anglického a
německého jazyka a III. ročníku a udržovacího kurzu znakového jazyka pro zaměstnance Statutárního
města Ostrava zařazené do ÚMOb Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3125/76

85P. 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 VZ 104.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3126/76

86P. Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 2016 (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3127/76

87P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Revitalizace
fotbalového areálu Klegova (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3128/76

88.

Pronájem prostor sloužících podnikání v I. NP objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

3129/76

89.

Zveřejnění záměru na změnu účelu užívání v pronajatém prostoru na ul. Gurťjevova 459/11, OstravaZábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

3130/76

91.

Žádost vlastníka pozemku o souhlas s kácením dřevin (Věra Válková, místostarostka)

3131/76

92.

Návrh rozpočtového opatření č. 21/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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3132/76

93.

Žádost o svěření nemovitých věcí v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3133/76

94.

Stanovisko k výkupu a následnému svěření nemovitých věcí v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3134/76

95.

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

3135/76

96.

Zeleň za Lunou - aktualizace projektové dokumentace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3136/76

97P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - „Rekonstrukce
obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih“ VZ 103.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

nepřijato 57.

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře - restaurační
zahrádka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

nepřijato 90.

Demografická analýza a souhrný přehled o školách v městském obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen
rady)
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3042/76
1

Návrh rozpočtového opatření č. 20/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 690 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 2, § 6115, pol. 51xx o 620 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6115, pol. 5139 o 70 tis. Kč

3043/76
2

Návrh na zrušení oprávnění pro služby přímého bankovnictví u Komerční banky a. s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zrušení oprávnění pro oprávněnou osobu Alenu Dorňákovou pro služby přímého bankovnictví k účtům
zřízeným u Komerční banky, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07 ve znění přílohy č.
1 předloženého materiálu
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu příslušného dokumentu pro zrušení oprávnění
pro služby přímého bankovnictví

3044/76
3

Nové Podmínky pro vedení účtů a Ceník České národní banky s účinností od 1. října 2016
Rada městského obvodu
bere na vědomí
nové Podmínky České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku a
Část I. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky s účinností od 1. října 2016, ve znění
příloh č. 1 a 2 tohoto materiálu
schvaluje
návrh změn stávajících podmínek, které jsou součástí Smlouvy o běžném účtu č. 94-3112761/0710 pro
městský obvod Ostrava-Jih uzavřené mezi Českou národní bankou a statutárním městem Ostrava dne 18.
3. 2013, s účinností od 1. 10. 2016

3045/76
4

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 19
L. K., trvale bytem Proskovická 656/49, Ostrava-Výškovice

3046/76
5

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty starosty Bc. Martina Bednáře do Bruselu ve dnech 27. - 29.
6. 2016
Rada městského obvodu
projednala
zprávu ze zahraniční pracovní cesty starosty Bc. Martina Bednáře do Bruselu, konané ve dnech 27. - 29.
června 2016.

3047/76
6

Aleš Dziatkowicz - odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za p. A. D., ve výši 18 889,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s
užíváním bytu č. 25 v domě č.p. 1626 č.or. 67 na ul. Pavlovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 1 220,00 Kč z
titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za p. A. D., ve výši 18 889,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s
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užíváním bytu č. 25 v domě č.p. 1626 č.or. 67 na ul. Pavlovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 1 220,00 Kč z
titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
3048/76
7

J. Č. - odpis pohledávky
Rada městského obvodu
rozhodla
odepsat pohledávku
za p. J. Č. ve výši 7 440,00 Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č.
53 v domě č.p. 1715 č.or. 23 na ul. Čujkovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 620,00 Kč z titulu soudních
nákladů,
dle důvodové zprávy

3049/76
8

M. H. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím po zemřelém
p. M. H., ve výši 9 825,00 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 13 382,00 Kč z titulu
dlužného vyúčtování služeb za rok 2007 spojených s užíváním bytu č. 13 v domě č.p. 114 č.or. 1 na ul.
Hasičská v Ostravě-Hrabůvce a nákladů vynaložených na opravy předmětného bytu, dále pak z titulu
dlužného vyúčtování služeb za rok 2002 a 2003 spojených s užíváním bytu č. 5 v domě č.p. 824 č.or. 65 na
ul. Provaznická v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 4 600,00 Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém
p. M. H., ve výši 9 825,00 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 13 382,00 Kč z titulu
dlužného vyúčtování služeb za rok 2007 spojených s užíváním bytu č. 13 v domě č.p. 114 č.or. 1 na ul.
Hasičská v Ostravě-Hrabůvce a nákladů vynaložených na opravy předmětného bytu, dále pak z titulu
dlužného vyúčtování služeb za rok 2002 a 2003 spojených s užíváním bytu č. 5 v domě č.p. 824 č.or. 65 na
ul. Provaznická v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 4 600,00 Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

3050/76
9

M. C. - žádost o odložení exekuce vyklizením
Rada městského obvodu
rozhodla
odložit exekuci vyklizením bytu č. 1 o velikosti 1 + 1, umístěného v 1. nadzemním podlaží v domě č.p. 354
č.or. 31 na ul. Edisonova v Ostravě-Hrabůvce do rozhodnutí orgánů obce o žádosti o prominutí poplatku z
prodlení a rozhodnutí o žádosti o obnovení nájmu; poté bude buď pokračováno v exekuci vyklizením bytu
nebo bude exekuce zastavena,
dle důvodové zprávy

3051/76
10

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření
Rada městského obvodu
rozhodla
o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 16, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 221 769,00, dle důvodové zprávy

3052/76
11

Smlouva o vytvoření autorského díla, Licenční smlouva - návrh
Rada městského obvodu
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření autorského díla a licenční smlouvy s panem Borisem Rennerem, IČ 48425583,
dle předloženého návrhu, jejímž předmětem je úplatné dodání fotografií z městského obvodu Ostrava-Jih a
poskytnutí nevýhradní licence k těmto fotografiím,
zmocňuje
starostu, Bc. Martina Bednáře, k jejímu podpisu
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3053/76
12

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
s převedením finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace

3054/76
13

Souhlas se změnou termínu podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V.
Vlasákové 2, 4 a 6"
Rada městského obvodu
souhlasí
se změnou termínu podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6"
v rámci výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat žádost o dotaci na projekt "Rekonstrukce
bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6" v rámci 37. výzvy z Integrovaného regionálního operačního
programu dle důvodové zprávy
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu pro podání žádosti
Termín: 30. 11. 2017

3055/76
14

Změna odpisového plánu na rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Krestova 36A, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2016 Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

3056/76
15

Zásady pro poskytování služebních motorových vozidel k služebním i soukromým účelům pro
uvolněné zastupitele městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
Zásady pro poskytování služebních motorových vozidel k služebním i soukromým účelům pro uvolněné
zastupitele městského obvodu Ostrava-Jih dle přiloženého návrhu.

3057/76
16

Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo - návrh ,, Oprava chodníku v MO Ostrava - Jih IV. etapa
(Volgogradská) "
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 k smlouvě o dílo agendové číslo S/0265/2016/ODK ze dne 22.3.2016 na realizaci VZ
04.16 na stavbu "Oprava chodníku v MO Ostrava-Jih IV. etapa (Volgogradská)" se zhotovitelem SEMITA - DS
s.r.o. se sídlem Veřovice 171, 742 73 Veřovice, IČ 03829707 z důvodu nezbytného posunu dokončení
stavebních prací, neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou
doloženy Přílohou č. 1 a Přílohou č.2 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena 3.499.187,15 Kč bez
DPH sjednaná v čl. III, odst. 1 smlouvy o dílo snižuje o částku 4.526,60 Kč bez DPH na celkovou částku
3.494.660,55 Kč bez DPH.

3058/76
17

Doplnění textu usnesení č. 2998/74 ze dne 30.06.2016
Rada městského obvodu
doplňuje
text usnesení č. 2998/74 Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 30.06.2016 ve znění:
Rada městského obvodu Ostrava-Jih rozhodla uzavřít smlouvu na pronájem 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 prací, a to s Pavlem Pokorným, Pod
Křižovatkou 1706, 739 34, IČ 44912579 za cenu 500 Kč/rok + zákonná sazba DPH. Nájemní smlouva se
sjednává na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce dle důvodové zprávy

3059/76
18

Kupní smlouva o prodeji hrobového zařízení
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít kupní smlouvu o prodeji hrobového zařízení na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, U Studia, s
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kupujícím P. H., posld. bytem Jugoslávská 2805/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a to dle důvodové zprávy.
Hrobové zařízení: skupina UH XVIII, řada III, hrobové místo č. 13 - kupní cena 1 500 Kč, odborné vyjádření
100 Kč.
3060/76
19

Svěření práva rozhodovat o nabytí movitých věcí v případech o pozůstalosti s majetkem bez
hodnoty a majetkem nepatrné hodnoty
Rada městského obvodu
svěřuje
odboru dopravy a komunálních služeb právo rozhodovat o nabytí movitých věcí v souladu s § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to v případech řízení o
pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné hodnoty, jehož souhrnná hodnota nepřesáhne
částku 20 000 Kč dle důvodové zprávy
ukládá
odboru dopravy a komunálních služeb předkládat radě městského obvodu přehled nabytých věcí podle
tohoto usnesení vždy jednou za kalendářní pololetí

3061/76
20

Žádost o prominutí odvodu finančních prostředků z rozpočtu příspěvkové organizace Technické
služby Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
projednala
žádost o prominutí odvodu finančních prostředků z rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby
Ostrava - Jih z důvodu porušení rozpočtové kázně,
nesouhlasí s prominutím odvodu finančních prostředků z rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby
Ostrava - Jih do rozpočtu zřizovatele.

3062/76
21

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin
Rada městského obvodu
souhlasí
s kácením dřevin v rámci stavby "Revitalizace sportovního areálu ul. Charvátská 10, O-Výškovice pro
investora stavby Statutární město Ostrava, ÚMOb Ostrava - Jih.
Za 7 ks dřevin na které se vztahuje povinnost vydání rozhodnutí o povolení kácení bude požadována
adekvátní náhradní výsadba dle výroku rozhodnutí.
a zmocňuje
podáním žádosti o povolení kácení společnost PROINK s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, 700 30
Ostrava.-Zábřeh, IČ 25900056, pro investora stavby Statutární město Ostrava, ÚMOb Ostrava-Jih.

3063/76
22

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s kácením 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata) na kterou se vztahuje povinnost vydání rozhodnutí o povolení
kácení, v rámci stavby "Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP" pro investora stavby Statutární město
Ostrava

3064/76
23

Pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. L. Hosáka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemku parc.č. 227/1 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 85 m² v k.ú. Dubina u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
užívání pozemku pod terasou pizzerie o výměře 76 m² a pod schodištěm k terase pizzerie o výměře 9 m²,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 100 Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku
8.500 Kč ročně, Janě Jaremové, IČ: 63732505, se sídlem L. Hosáka 1008/27, 700 30 Ostrava-Bělský Les a
uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

3065/76
24

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 4425 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, společnosti Startronic - luna s.r.o., IČ 27846741, se sídlem Ostrava - Kunčice, Truhlářská
710/2A, PSČ 71900, za účelem umístění letní kuchyně s výdejnou občerstvení, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 90,- Kč/m2, tj. 6.480,- Kč/rok a uzavřít nájemní
smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu
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3066/76
25

Pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu PO 41 na ul. Bedřicha Václavka v k.ú. Dubina
u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout parkovací stání č. 9/1 podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če, garáž,
která je součástí pozemku parc.č. 199 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les,
panu V. O., bytem A. Gavlase 49/5, Ostrava-Dubina, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
motocyklu, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 400 Kč včetně DPH
měsíčně a uzavřít nájemní smlouvu ve znění dle přílohy tohoto materiálu

3067/76
26

Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
1. pronajmout parkovací stání č. 65 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez čp/če,
obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, OstravaBělský Les, paní V. T. bytem A. Gavlase 34/6, Ostrava-Dubina, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně
2. pronajmout parkovací stání č. 15 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, OstravaBělský Les, panu M. P.i, bytem B. Václavka 991/12, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího
stání pro parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 800 Kč včetně DPH
a uzavřít nájemní smlouvy dle vzorové nájemní smlouvy schválené radou městského obvodu dne 3. 12.
2015, usnesením č. 1806/48

3068/76
27

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemek st. p.č. 6015 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky paní A. N., bytem Lechowiczova 2840/19, Ostrava Moravská Ostrava, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 187 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

3069/76
28

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 )pozemek p.č.st. 1687/6, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku, panu
J. D., bytem Zlepšovatelů 568/38, Ostrava-Hrabůvka
2 )pozemek p.č.st. 1986/1, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy, Ing.
J. P., bytem Sarajevova 1513/3, Ostrava-Zábřeh
3) pozemek p.č.st. 2347, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu M.
B., bytem Stožární 680/6, Ostrava-Heřmanice
4) pozemek p.č.st. 2498, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní P. G.,
bytem Výškovická 2564/74, Ostrava-Zábřeh
5) část pozemku p.č.st. 2958/1, zast. pl. o výměře 10,12 m2 (celková výměra 227 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/37898 příslušejícího k jednotce 19/553 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, manželům R. a M. V., bytem Lumírova 515/12, Ostrava-Výškovice
6) 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 11/362 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, panu Z. T., bytem Staňkova 239/26, Ostrava-Výškovice
7) část pozemku p.č.st. 2972/1, zast. pl. o výměře 9,66 m2 (celková výměra 240 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 777/19297 příslušejícího k jednotce 5/226 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, Ing. R. F., bytem Hodonín č.p. 38, 679 75 Hodonín
8) pozemek p.č.st. 3702, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu J. M.,
bytem Gurťjevova 1650/2, Ostrava-Zábřeh
9) pozemek p.č.st. 4729/1, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Starobělská, paní
B. H., bytem Vaňkova 1012/50, Ostrava-Bělský Les
10) pozemek p.č.st. 6102, zast. pl. o výměře 38 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny,
manželům R. a J. Š., bytem Jugoslávská 2772/2, Ostrava-Zábřeh
a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh tohoto materiálu
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3070/76
29

Souhlas s územním řízením, souhlas s umístěním a realizací stavby na pozemcích v k.ú.
Hrabůvka, ul. Horní
Rada městského obvodu
souhlasí
ve smyslu ustanovení § 86 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění a v souladu s čl. 22 odst. a) bodu 1.1. a 1.2 obecně závazné vyhlášky statutárního
města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, s územním řízením a se vstupem, umístěním a realizací
stavby pod názvem „Dopravní řešení ul. Horní v rámci akce Náměstí Ostrava-Jih“ na částech pozemků p.p.č.
203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 270/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 288/18 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 311/33 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, kdy investorem stavby je
statutární město Ostrava

3071/76
30

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene - služebnosti, k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Klášterského
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby splaškové kanalizační přípojky v délce cca 10,5 bm v rámci stavby
pod názvem „Kanalizační přípojka pro RD k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Klášterského č.p. 154/15, parc.č.
483", na části pozemku parc.č. 793/245 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 793/245 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby splaškové kanalizační přípojky v délce cca 10,5
bm v rámci stavby pod názvem „Kanalizační přípojka pro RD k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Klášterského č.p.
154/15, parc.č. 483“, ve prospěch pozemku parc.č. 483 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
- rodinný dům č.pop. 154 v k.ú. Výškovice u Ostravy, který je ve vlastnictví N. Š., L. S., Z. S., všichni
bytem Klášterského 154/15, 700 30 Ostrava - Výškovice a I. K., bytem Radniční 483/16, 715 00 Ostrava Michálkovice, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm splaškové kanalizační
přípojky
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování splaškové kanalizační přípojky, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.6.2018 uzavřít s vlastníky pozemku parc.č. 483
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - rodinný dům č.pop. 154 v k.ú. Výškovice u Ostravy,
N. Š., L. S., Z. S., všichni bytem Klášterského 154/15, 700 30 Ostrava - Výškovice a I. K., bytem Radniční
483/16, 715 00 Ostrava - Michálkovice, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3072/76
31

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast
Lumírova - Charvátská"
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Lumírova - Charvátská"
na níže uvedených pozemcích, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce stávajícího zařízení veřejného osvětlení
v oblasti ul. Lumírova a v části ul. Charvátská a jejich okolí:
-

parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.

739/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v délce 19 bm
762/1 ostatní plocha, silnice v délce 14 bm
793/1 ostatní plocha, zeleň v délce 26 bm
793/45 ostatní plocha, ostatní komunikace v délce 1 bm
793/98 ostatní plocha, ostatní komunikace v délce 61 bm
793/169 ostatní plocha, zeleň v délce 6 bm
793/170 ostatní plocha, ostatní komunikace v délce 7 bm
793/171 ostatní plocha, ostatní komunikace v délce 9 bm
793/172 ostatní plocha, ostatní komunikace v délce 10 bm
793/173 ostatní plocha, ostatní komunikace v délce 17 bm
793/260 ostatní plocha, zeleň v délce 20 bm
793/280 ostatní plocha, jiná plocha v délce 642 bm
793/283 ostatní plocha, zeleň v délce 23 bm
793/284 ostatní plocha, jiná plocha v délce 22 bm
793/285 ostatní plocha, jiná plocha v délce 768 bm
793/286 ostatní plocha, zeleň v délce 220 bm
793/287 ostatní plocha, zeleň v délce 277 bm
793/296 ostatní plocha, jiná plocha v délce 88 bm

pro účely územního rozhodnutí ve smyslu § 86 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
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3073/76
32

Stanovisko k napojení novostavby rodinného domu, lokalita Podolí, ul. Proskovická, k.ú.
Výškovice u Ostravy
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost ze dne 28.6.2016 o stanovisko k vydání souhlasu s umístěním, realizací a napojením plánované
novostavby rodinného domu na pozemcích parc.č. 806/39 orná půda (ZPF) a parc.č. 806/84 orná půda (ZPF)
v k.ú. Výškovice u Ostravy na místní obslužnou komunikaci, s napojením na dešťovou kanalizaci, uložením
inženýrských sítí - přípojek a zřízením věcných břemen pro přípojky na pozemku parc.č. 806/8 orná půda
(ZPF), ve vlastnictví společnosti ALSA consult, a.s., IČ: 27830195, se sídlem Štítného 327/7, 709 00 Ostrava
- Mariánské Hory, pro potřeby územního řízení (souhlasu) a ohlášení staveb a
nemá námitek k vydání potřebných souhlasů společností ALSA consult, a.s.

3074/76
33

Stanovisko k uplatnění předkupního práva k nemovitým věcem v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k nemovité věci stavbě bez čp./če., občanská vybavenost umístěné na pozemku parc.č. 261 zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, se všemi právy a povinnostmi, za kupní cenu ve výši 7.102.074 Kč + případné DPH, ve
vlastnictví společnosti OMV Česká republika, s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ:
48038687

3075/76
34

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní x Sámova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č.
340/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 948 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Horní x Sámova, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města
Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedený pozemek
ukládá
Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
jednat s žadatelem o možnosti pronájmu zmíněných pozemků k účelům uvedeným v žádosti.
Termín: 31. 10. 2016

3076/76
35

Ukončení nájmu dohodou, část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. M. Fialy
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Nájemní smlouvu č. 0327/2005/MJ ze dne 15.2.2005, na pronájem části pozemku parc.č. 110/38
ostatní plocha, zeleň o výměře 7,5 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem přístupu k prodejně potravin umístěné v objektu
bydlení na ul. M.Fialy 3/247 v Ostravě-Dubině, dohodou ke dni 30.7.2016 a uzavřít s Ivanou Surmovou, IČ:
70613753, Krakovská 1113/26, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Dohodu o ukončení nájmu ve znění přílohy tohoto
materiálu

3077/76
36

Ukončení nájmu dohodou, pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/254/04/Wyb ze dne 31.3.216 ve znění dodatků č. 1 - 6, na
pronájem části pozemku parc.č. 793/241 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 69 m2, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Proskovická, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava
- Jih, za účelem užívání části pozemku o výměře 39 m2 jako sezónní předzahrádky a vyhrazení míst pro
parkování jízdních kol a části pozemku o výměře 30 m2 jako dětské hřiště a prolézačky, dohodou ke dni
31.7.2016 a uzavřít s Janem Ševčíkem, IČ: 61957933, Brušperská 589, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí –
Stará Ves, Dohodu o ukončení nájmu ve znění přílohy tohoto materiálu
a rozhodla
pronajmout části pozemků parc.č. 793/241 ostatní plocha, zeleň a parc.č. 793/406 ostatní plocha, zeleň, ul.
Proskovická, k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih, a to:
- části pozemku parc.č. 793/241 o výměře 31 m2 a 3 m2 za účelem provozování restaurační zahrádky
- část pozemku parc.č. 793/241 o výměře 9 m2 za účelem užívání vyhrazeného místa pro kola a kočárky
- část pozemků parc.č. 793/241 o výměře 64,5 m a parc.č. 793/406 o výměře 3,5 m2 za účelem umístění
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herních prvků pro děti
na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, tj. za celkovou
částku 1.110 Kč ročně, Janu Ševčíkovi, IČ: 61957933, Brušperská 589, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí –
Stará Ves a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu
3078/76
37

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku a záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul.
Krokova, k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/2449/07/Ulr, ve znění dodatku č. 1 dohodou ke dni 15. 8.
2016 a uzavřít s panem P. F., bytem Krokova 794/13, Ostrava - Zábřeh, Dohodu o ukončení nájmu ve znění
přílohy tohoto materiálu
a rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 458/10 - zahrada o výměře 58 m² a p.p.č. 458/11 - zahrada o
výměře 30 m², celková výměra 88 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem užívání zahrádky č. 12 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3079/76
38

Záměr na budoucí úplatný převod
Hrabůvka

jednotky č. 1440/39 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú.

Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru na budoucí úplatný převod bytové jednotky číslo
1440/39 - byt v domě č. p. 1440, Klegova 21, Ostrava-Hrabůvka spolu s podílem na společných částech
domu a pozemku st. p.č. 1182 ve výši 3806/235999, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava
3080/76
39

Záměr na prodej pozemku včetně jeho součásti - stavby bytového domu na ul. Averinova č.p.
1681 č.or. 2, k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje pozemku st.p.č. 2004 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2 včetně jeho součásti - stavby bytového domu na ul.
Averinova č.p. 1681 č. or. 2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou
správou městskému obvodu Ostrava-Jih

3081/76
40

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 311/47 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24,8 m² v
k.ú. Hrabůvka, ulice Dr. Martínka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání dvou parkovacích míst

3082/76
41

Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Husarova x K Odře
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemků parc.č. 263/17 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené o výměře 6,5 m2, parc.č. 624/1 ostatní plocha, silnice o výměrách 7,5 m2 a 15,0 m2, parc.č. 669
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 0,6 m2, tj. o celkové výměře 30 m2, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
zřízení a užívání přístupu a příjezdu k novostavbě rodinného domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou

3083/76
42

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 669 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 za
účelem zřízení a užívání přístupu a příjezdu k novostavbě rodinného domu a části téhož pozemku o výměře
1 m2 za účelem zřízení a užívání přístupu k novostavbě rodinného domu, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

3084/76
43

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Tylova
Rada městského obvodu
rozhodla
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nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 623/81 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6,5 m2 v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Jugoslávská x Tylova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku pod stánkem PNS
3085/76
44

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad
zahrádka

Odrou, ul. Výškovická - restaurační

Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou
3086/76
45

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/30 ostatní plocha, zeleň o výměře 50 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Čujkovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem umístění a užívání bezbariérové rampy, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3087/76
46

Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 654/26 ostatní plocha, zeleň o výměře 54 m2 a p.p.č. 654/27
ostatní plocha, zeleň o výměře 62,40 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova, ve vlastnictví statutárního
města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění a užívání
parkovacího stání č. 1 o výměře 15,25 m2
parkovacího stání č. 2 o výměře 13,85 m2
parkovacího stání č. 3 o výměře 13,85 m2
parkovacího stání č. 4 o výměře 13,85 m2
parkovacího stání č. 5 o výměře 15,25 m2
parkovacího stání č. 6 o výměře 15,25 m2
parkovacího stání č. 7 o výměře 13,85 m2
parkovacího stání č. 8 o výměře 15,25 m2,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3088/76
47

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická – restaurační
zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky dle variant 1 – 3 uvedených v žádosti

3089/76
48

Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Krokova, k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/38 - zahrada o výměře 100 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
za účelem užívání zahrádky č. 3 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3090/76
49

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronájmu parkovacího stání č. 96 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby garáže
bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 225 o výměře 1371 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava
Hosáka, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou
s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

3091/76
50

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou:
1) pozemek p.č.st. 4733, zast. pl. o výměře 37 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Starobělská
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2) část pozemku p.č.st. 2964/1, zast. pl. o výměře 8,76 m2 (celková výměra 228 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1469/38246 příslušejícího k jednotce 13/425 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
3) část pozemku p.č.st. 2965/1, zast. pl. o výměře 9,46 m2 (celková výměra 226 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1601/38246 příslušejícího k jednotce 12/402 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
4) část pozemku p.č.st. 2975/1, zast. pl. o výměře 10,75 m2 (celková výměra 163 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/25618 příslušejícího k jednotce 7777/168 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
3092/76
51

Záměr na pronájem pozemku, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6027 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou.

3093/76
52

Záměr na změnu smluvního vztahu k pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku, Smlouvu o právu provést stavbu č. 7/014/544/14/Ulr. ze dne
3.12.2014, uzavřenou se společností LUCROS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ:
28507428, se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, spočívající ve změně účelu nájmu na
„zřízení a umístění vjezdů“ a předmětu nájmu na „části pozemku p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice o
výměře 36 m2 a 3 m2“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. U Studia, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3094/76
53

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru neprodat pozemek st.p.č. 904 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 236 m², jehož součástí je stavba – bytový dům č.p. 1013 v k.ú. Hrabůvka, ulice Oráčova
1A, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

3095/76
54

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, ČEZ Distribuce, a.s.(1)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.p.č. 215/8 ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za
účelem uložení kabelové přípojky NN včetně pojistkového pilíře, v celkové délce 22 bm ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín, Děčín
IV-Podmokly, za celkovou úplatu 12.000 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, užívání
a provozování přípojky NN umístěné pod povrchem části dotčeného pozemku a
pojistkového pilíře, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1405-IV10633/2015
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

3096/76
55

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s. (2)
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.č. 739/3 ostatní plocha, ostatní komunikace a
p.č. 793/245 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení kabelové přípojky NN včetně přípojkové
skříně, v celkové délce 25,9 bm ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 14.500 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, užívání a provozování podzemní kabelové přípojky NN umístěné pod povrchem části dotčených
pozemků a přípojkové skříně, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1072-225/2015
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
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3097/76
56

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, RWE GasNet, s.r.o.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků
p.p.č. 451/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 456/6 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Hrabůvka,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení
plynárenského zařízení, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce
1001 m ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem,
za celkovou úplatu 543.800 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
plynárenské zařízení a dále vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v
souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním plynárenského
zařízení, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1408-773/2016
rozhodla
uzavřít se společností RWE GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

3098/76
58

Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemku parc.č. 793/287 ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře
2x 15 m2, za účelem zřízení a užívání 2 parkovacích míst, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3099/76
59

Návrh na vyřazení majetku
Rada městského obvodu
rozhodla
o vyřazení movitého majetku spravovaného odborem bytového a ostatního hospodářství ve výši 236.250 Kč
dle předloženého návrhu
ukládá
likvidační komisi provést, respektive zajistit provedení likvidace neupotřebitelného majetku

3100/76
60

Podnájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou s účinností od 01.08.2016 do 31.07.2017, dle důvodové
zprávy
P. Lumumby 2263/2, 1+2, standard, č. b. 4
Ing. M. K., P. Lumumby 2263/2, Ostrava-Zábřeh

3101/76
61

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy
o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 18
B. M., Horní 3
Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 21
K. P., Hulvácká 16,
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 11
G. N., Čujkovova 40
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 91
P. M., U Studia 29
V. Vlasákové 19, 1+2, standard, č. b. 16
P. S., Horní 3
V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 56
Š. D., V. Košaře 1
Jubilejní 21, 1+1, standard, č. b. 2
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J. S., Staňkova 18
Čujkovova 9, 1+2, standard, č. b. 1
K. P., Rodimcevova 22
2) nevybrat žádného uchazeče na pronájem bytů za smluvní nájemné a pronájem bytů výběrovým řízením
za smluvní nájemné znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy
Jubilejní 60, 1+3, standard, č. b. 1
Jubilejní 68, 1+3, standard, č. b. 3
II.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy
o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Edisonova 15, 1+1, standard, č. b. 1
B. H., U Studia 1
Edisonova 15, 1+2, standard, č. b. 2
V. P., Čujkovova 50
Edisonova 15, 2+kk, standard, č. b. 3
Z. J., Lumírova 82
Edisonova 15, 2+kk, standard, č. b. 4
J. J., Letecká 14
Edisonova 15, 1+2, standard, č. b. 5
V. R., Horymírova 18
Edisonova 15, 2+kk, standard, č. b. 7
Š. E., Cholevova 45
Edisonova 15, 2+kk, standard, č. b. 8
Z. M., Průkopnická 13 a Z. J., Průkopnická 13
Edisonova 15, 1+2, standard, č. b. 9
N. J., Jugoslávská 33
Edisonova 15, 1+2, standard, č. b. 10
D. K., Selská 30
Edisonova 15, 1+2, standard, č. b. 11
S. R., Ostrčilova 15, O.-Mor. Ostrava
Edisonova 15, 2+kk, standard, č. b. 12
L. V., Mjr. Nováka 23
Edisonova 15, 3+kk, standard, č. b. 13
F. P., Horymírova 4 a F. L., V. Kořenského 41, O.-Vítkovice
Edisonova 15, 2+kk, standard, č. b. 14
Mgr. V. L., B. Václavka 4
2) ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy
J. J., Letecká 14, č. b. 1
F. P., (dosud trvale bytem Horymírova 4) a F. L., (dosud trvale bytem Kořenského 41, O.-Vítkovice), ul.
Jubilejní 31, č. b. 4
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
III.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 82
N. E., Zimmlerova 37
Dr. Šavrdy 15, 0+2, standard, č. b. 26
H. F., Závodní 33 a Hrabáčková Eva, nar. 13.09.1955, Závodní 33
2) nevybrat žádného uchazeče na pronájem bytu v rámci nízkonákladového bydlení a pronájem bytů
výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy
Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 50
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3102/76
62

Ukončení nájmu garáže na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na pronájem
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o ukončení nájmu nebytového prostoru - garáže č. 2 v obytném domě na ul. Provaznická 1647/32 v
Ostravě-Hrabůvce s nájemkyní paní Soňou Stárkovou, bytem Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka,
dohodou ke dni 31.07.2016, dle důvodové zprávy
II. o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru - garáže č. 2 v obytném domě ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Provaznická 1647/32 v
Ostravě-Hrabůvce, který je součástí pozemku p.č.st. 2225 v k.ú. Hrabůvka, o velikosti 23,81 m2, s výší
minimálního měsíčního nájemného 1.223,- Kč vč. DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3103/76
63

Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Stadická 3, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na
pronájem
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpověď ze dne 25.05.2016 z nájmu nebytového prostoru - garáže č. 4 v bytovém domě na ul. Stadická
1369/3 v Ostravě-Hrabůvce, podanou nájemcem panem L. L., bytem Boční 739, 747 14 Ludgeřovice. V
souladu s č. III smlouvy o nájmu uzavřené dne 22.11.2010 je výpovědní doba dvouměsíční a nájem bude
ukončen dne 31.07.2016.
rozhodla
o zveřejněnění záměru na pronájem nebytového prostoru - garáže č. 4 v bytovém domě ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Stadická 1369/3 v OstravěHrabůvce, který je umístěn na pozemku parc. č. st. 1298 v k.ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a s minimální výší měsíčního nájemného 1.070 Kč vč. DPH, za účelem užívání jako garáže
pro motorové vozidlo

3104/76
64

Ukončení smluvního vztahu k umístění technologického zařízení na střechách bytových domů
Františka Formana 277/28, 278/30, Ostrava-Dubina a Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpovědi společnosti Internethome, s.r.o., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, IČ: 24161357
ze smluv o nájmu části nemovitosti k umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě
internetu na střechách bytových domů :
- Františka Formana 277/28, Ostrava-Dubina - smlouva o nájmu části nemovitosti ze dne 05.05.2014,
výpověď společnosti Internethome, s.r.o. ze dne 15.06.2016
- Františka Formana 278/30, Ostrava-Dubina - smlouva o nájmu části nemovitosti ze dne 05.05.2014,
výpověď společnosti Internethome, s.r.o. ze dne 14.06.2016
- Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh - smlouva o nájmu části nemovitosti ze dne 18.04.2014, výpověď
společnosti Internethome, s.r.o. ze dne 14.06.2016
Smluvní vztahy budou ukončeny ke dni 30.09.2016 dle důvodové zprávy.

3105/76
65

Uzavření smlouvy o ubytování, ukončení nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
místnost
místnost
místnost
místnost
místnost

č.
č.
č.
č.
č.

11
13
14
19
18

-

P. J., Čujkovova 38
Š. Y., Horní 3
P. K., Horní 3
H. I., Horní 3
A. J., Horní 3

II.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
B. J., V. Vlasákové 17/963, č. b. 19
S. M., Výškovická 186/632, č. b. 12
I. H.(trvale bytem Jubilejní 81/529), Svornosti 1/2282, č. b. 12
N. M., Edisonova 84/793, č. b. 17
S. N., Čujkovova 32/1737, č. b. 7
C. M., Odborářská 70/676, č. b. 11
Z. J., Čujkovova 29/1718, č. b. 43
Š. O., Volgogradská 14/2463, č. b. 1
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III.
o pronájmu bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti
smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy
Čujkovova 31/1719, 0+1, standard, č. b. 1
V. D., Čujkovova 31/1719
IV.
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2 občanského zákoníku, dle důvodové zprávy
B. Š. (trvale bytem Čujkovova 25/1717, Ostrava-Zábřeh) Velflíkova 7/281, č. b. 1
3106/76
66

Zveřejnění záměru na pronájem částí střech bytových domů Výškovická 446/151, OstravaVýškovice a Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh.
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha-Stodůlky, IČ
2578800, podánou dne 07.06.2016 o snížení úhrady za pronájem částí nemovitostí na střechách bytových
domů za účelem umístní technologického a anténního systému pro přenos signálů veřejné sítě mobilních
telefonů:
- Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, který je součástí pozemku parc. č. 740/27 v k.ú. Výškovice u
Ostravy, z původní částky 102 316,16 Kč/rok bez DPH na částku 80 000,00 Kč/rok bez DPH
- Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku parc. č. st. 4760 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
z původní částky 207 796,92 Kč/rok na částku 110 000,00 Kč/rok bez DPH
rozhodla
dle § 39 zákona 128/2000 sb., o obcích, v platném znění, zveřejnit záměr na pronájem částí střech bytových
domů
- Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, který je součástí pozemku parc. č. 740/27 v k.ú. Výškovice u
Ostravy, za výši úhrady 102 400,00 Kč/rok bez DPH
- Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku parc. č. st. 4760 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
za výši úhrady 207 800,00 Kč/rok bez DPH
za účelem umístění technologického a anténního systému pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů,
a to na dobu určitou 5 let dle důvodové zprávy.

3107/76
67

Žádosti o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění
podmínek přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni 31.07.2016
Volgogradská 2388/128, 1+3, standard, č. b. 1
J. V., Volgogradská 2388/128, Ostrava-Zábřeh
II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.08.2016 na dobu určitou
Volgogradská 2388/128, 1+3, standard, č. b. 1
D. S., Volgogradská 2388/128, Ostrava-Zábřeh
III.
o neuzavření smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy
Abramovova 1588/10, 1+2, standard, č. b. 6
A. F., Těšínská 281/87, Ostrava-Radvanice (úřední záznam)
trvá
na vyklízení bytu, dle důvodové zprávy
Abramovova 1588/10, 1+2, standard, č. b. 6
A. F., Těšínská 281/87, Ostrava-Radvanice (úřední záznam)
rozhodla
podat žalobu u Okresního soudu v Ostravě vůči paní A. F., trvale bytem Těšínská 281/87, OstravaRadvanice, o vyklizení bytu č. 6, o vel. 1+2, standard, nacházejícího se ve 3. nadz. podlaží bytového domu
na ul. Abramovova 1588/10 v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy

25.7.2016 16:41

20 z 31

about:blank

3108/76
68

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu (společ. nájmu) bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření smlouvy o
nájmu bytu (spleč. nájmu) bytu, dle důvodové zprávy
Jubilejní 314/56, 0+3, standard, č. b. 5
L. T., Jubilejní 314/56, Ostrava-Hrabůvka
Oráčova 1326/1, 1+3, standard, č. b. 44
R. R. a M. R., Oráčova 1326/1. Ostrava-Hrabůvka

3109/76
69P

Schválení smlouvy o dodávce vody
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dodávce vody k odběrnému místu pro sociální zázemí pro řidiče v rámci stavby
"Rekonstrukce autobusové smyčky, Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice", dodavetel Ostravské
vodárny a kanalizace a.s. IČ 45193673
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu smlouvy o dodávce vody k odběrnému místu pro sociální
zázemí pro řidiče v rámci stavby "Rekonstrukce autobusové smyčky, Klášterského ul. Proskovická, OstravaVýškovice"
ukládá
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dodávce vody k odběrnému místu pro sociální zázemí pro řidiče v rámci stavby
"Rekonstrukce autobusové smyčky, Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice"
Termín: 28. 07. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy o dodávce vody k odběrnému místu
pro sociální zázemí pro řidiče v rámci stavby "Rekonstrukce autobusové smyčky, Klášterského ul.
Proskovická, Ostrava-Výškovice"
Termín: 04. 08. 2016

3110/76
70P

Námitky od RI OKNA a.s. u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 54.16 "Výměna
oken v bytových domech Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les"
Rada městského obvodu
bere na vědomí
námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce VZ 54.16 "Výměna oken v bytových domech Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les"
podané dne 4. 7. 2016 stěžovatelem RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČO: 60724862, a
rozhodnutí o těchto námitkách

3111/76
71P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Opravy výtluků na
komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 87.16 "Opravy
výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti
na ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B
části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. István Polónyi, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Petra Balková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Petra Balková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
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náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. István Polónyi, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 87.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 08. 09. 2016
3112/76
72P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna regulačních a
vypouštěcích ventilů na patách stoupaček ústředního topení v bytových domech Volgogradská
26-165
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 92.16 "Výměna
regulačních a vypouštěcích ventilů na patách stoupaček ústředního topení v bytových domech Volgogradská
26-165“ 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. Hana Staňková, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 92.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 08. 09. 2016

3113/76
73P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Dodávka 1 kusu
víceúčelového zametacího stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných
nástaveb s nástavbami a 1 kusu stroje na svoz odpadků z odpadkových košů
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 46.16 „Dodávka 1 kusu víceúčelového
zametacího stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami a 1
kusu stroje na svoz odpadků z odpadkových košů" o vyloučení uchazeče:
u dílčí části 1) Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje:
- A-TEC servis s.r.o., sídlem Příborská 2320, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 25357069 a
- Nilfisk s. r. o., sídlem Do Čertous 2658/1, 193 00 Praha 9, IČ: 48589756
u dílčí části 2) Dodávka 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami
- Unikont Group s.r.o., sídlem Služeb 609, 108 00 Praha 10, IČ: 41193113 a
- A-TEC servis s.r.o., sídlem Příborská 2320, 738 01 Frýdek - Místek, IČ: 25357069
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 46.16 "Dodávka 1 kusu víceúčelového
zametacího stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami a 1
kusu stroje na svoz odpadků z odpadkových košů" o zrušení dílčí části:
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1) Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje a
2) Dodávka1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami
této podlimitní veřejné zakázky dle § 84 odst. 1 písm. b) zákona
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 46.16
"Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče
výměnných nástaveb s nástavbami a 1 kusu stroje na svoz odpadků z odpadkových košů", dílčí část 3)
Dodávka 1 kusu stroje na svoz odpadků z odpadkových košů, a o uzavření kupní smlouvy s vybraným
uchazečem:
- I-TEC Czech, spol. s r.o., sídlem Rudná 30/3, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 26834634, za nabídkovou
cenu Kč 549.500,00 bez DPH, tj. Kč 664.895,00 vč. DPH a s lhůtou pro dodání 56 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 dodávky VZ 46.16 "Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje, 1 kusu
samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami a 1 kusu stroje na svoz
odpadků z odpadkových košů", dílčí část 3)
Termín: 31. 08. 2016
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, Ph.D., vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ
46.16 "Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče
výměnných nástaveb s nástavbami a 1 kusu stroje na svoz odpadků z odpadkových košů", dílčí část 3)
Termín: 08. 08. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ
46.16 "Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče
výměnných nástaveb s nástavbami a 1 kusu stroje na svoz odpadků z odpadkových košů", dílčí část 3)
Termín: 15. 08. 2016
3114/76
74P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zajištění ostrahy v domě s
pečovatelskou službou na ul. Horymírova 121, 123 a 125 v Ostravě - Zábřehu
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 48.16 "Zajištění ostrahy v domě s pečovatelskou
službou na ul. Horymírova 121, 123 a 125 v Ostravě - Zábřehu" o vyloučení uchazeče:
- FENIX INTERNATIONAL, spol. s r. o., sídlem Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7 - Bubeneč, IČ:
18630995
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 služby VZ 48.16 "Zajištění
ostrahy v domě s pečovatelskou službou na ul. Horymírova 121, 123 a 125 v Ostravě - Zábřehu" a o
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem:
- FORCORP GROUP spol. s r.o., sídlem Hamerská 812, 779 00 Olomouc - Holice, IČ: 27841031, za
nabídkovou cenu 63,72 Kč bez DPH/hodinu,
- jako druhým v pořadí s uchazečem VKUS-BUSTAN s.r.o., se sídlem Svazarmovská 308, 738 01 Frýdek Místek, IČ: 26841410, za nabídkovou cenu 68,50 Kč bez DPH/hodinu,
- jako třetím v pořadí s uchazečem IF FACILITY a.s., se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč,
IČ: 27720152, za nabídkovou cenu 59,70 Kč bez DPH/hodinu,
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 48.16 "Zajištění ostrahy v domě s pečovatelskou službou na ul.
Horymírova 121, 123 a 125 v Ostravě - Zábřehu"
Termín: 31. 08. 2016
Bc. Lence Podolinské, vedoucí odboru sociální péče
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 48.16
"Zajištění ostrahy v domě s pečovatelskou službou na ul. Horymírova 121, 123 a 125 v Ostravě - Zábřehu"
Termín: 08. 08. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 48.16
"Zajištění ostrahy v domě s pečovatelskou službou na ul. Horymírova 121, 123 a 125 v Ostravě - Zábřehu"
Termín: 15. 08. 2016

3115/76
75P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace „Dětské hřiště ul. Čujkovova, MOb Ostrava-Jih“
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 86.16 Zpracování
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projektové dokumentace „Dětské hřiště ul. Čujkovova, MOb Ostrava-Jih“ 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
96.700,00 bez DPH, tj. Kč 117.007,00 vč. DPH, za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 450,00
bez DPH/hod., a s lhůtou realizace 85 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,
- jako druhým v pořadí s uchazečem STUDIO – D Opava s.r.o., Holasovice č.p. 171, 747 74 Holasovice,
IČO: 26833115, za nabídkovou cenu Kč 170.000,00 bez DPH, tj. Kč 205.700,00 vč. DPH, za hodinovou sazbu
za výkon autorského dozoru Kč 450,00 bez DPH/hod., a s lhůtou realizace 154 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 86.16 Zpracování projektové dokumentace „Dětské hřiště ul.
Čujkovova, MOb Ostrava-Jih“
Termín: 30. 09. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 86.16
Zpracování projektové dokumentace „Dětské hřiště ul. Čujkovova, MOb Ostrava-Jih“
Termín: 12. 08. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 86.16
Zpracování projektové dokumentace „Dětské hřiště ul. Čujkovova, MOb Ostrava-Jih“
Termín: 19. 08. 2016
3116/76
76P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Rekonstrukci hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les"
Rada městského obvodu
rozhodla
a základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 83.16 Zpracování projektové dokumentace na
"Rekonstrukci hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les", o vyloučení uchazeče dle § 76 odst. 6 zákona, a
to:
- Ing. Vladimír Hampl, Masná 1324/1, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 60312971 (nabídka č. 3)
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 služby VZ 83.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Rekonstrukci hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les" 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
157.400,00 bez DPH, tj. Kč 190.454,00 vč. DPH, za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 450,00
bez DPH/hod., a s lhůtou realizace 80 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,
- jako druhým v pořadí s uchazečem Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 130 00
Praha 3-Žižkov, IČO: 03493385, za nabídkovou cenu Kč 209.000,00 bez DPH, tj. Kč 252.890,00 vč. DPH, za
hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 750,00 bez DPH/hod., a s lhůtou realizace 180 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 83.16 Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukci hřiště
při ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les"
Termín: 30. 09. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 83.16
Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukci hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les"
Termín: 12. 08. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 83.16
Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukci hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský Les"
Termín: 19. 08. 2016

3117/76
77P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na „Rekonstrukci hřiště při ZŠ Jugoslávská, 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 podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 82.16 Zpracování
projektové dokumentace na „Rekonstrukci hřiště při ZŠ Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh“ 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
153.800,00 bez DPH, tj. Kč 186.098,00 vč. DPH, za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 340,00
bez DPH/hod., a s lhůtou realizace 80 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
ukládá
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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 82.16 Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci hřiště
při ZŠ Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 30. 09. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 82.16
Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci hřiště při ZŠ Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 12. 08. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 82.16
Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci hřiště při ZŠ Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 19. 08. 2016
3118/76
78P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih na ul.
Jugoslávská v k. ú. Zábřeh nad Odrou"
Rada městského obvodu
rozhodla
a základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 84.16 Zpracování projektové dokumentace na
"Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih na ul. Jugoslávská v k. ú. Zábřeh nad
Odrou", o vyloučení uchazeče dle § 76 odst. 6 zákona, a to:
- Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 130 00 Prha 3-Žižkov, IČO: 03493385
(nabídka č. 1), 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 služby VZ 84.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih na ul.
Jugoslávská v k. ú. Zábřeh nad Odrou" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- PITTER DESIGN, s.r.o., Schulhoffova 16362, 530 03 Pardubice, IČO: 25275291, za nabídkovou cenu Kč
89.800,00 bez DPH, tj. Kč 108.658,00 vč. DPH, za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 350,00
bez DPH/hod., a s lhůtou realizace 85 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,
- jako druhým v pořadí s uchazečem STUDIO - D Opava s.r.o., Holasovice č.p. 171, 747 74 Holasovice, IČO:
26833115, za nabídkovou cenu Kč 114.000,00 bez DPH, tj. Kč 137.940,00 vč. DPH, za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 450,00 bez DPH/hod., a s lhůtou realizace 182 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 84.16 Zpracování projektové dokumentace na "Výstavba
víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih na ul. Jugoslávská v k. ú. Zábřeh nad Odrou"
Termín: 30. 09. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 84.16
Zpracování projektové dokumentace na "Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih na
ul. Jugoslávská v k. ú. Zábřeh nad Odrou"
Termín: 12. 08. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 84.16
Zpracování projektové dokumentace na "Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih na
ul. Jugoslávská v k. ú. Zábřeh nad Odrou"
Termín: 19. 08. 2016

3119/76
79P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na „Zeleň Savarin (Dr. Martínka)“
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 64.16 Zpracování
projektové dokumentace na „Zeleň Savarin (Dr. Martínka)“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:
- Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina, IČO: 02017342, za nabídkovou cenu Kč 285.000,00
bez DPH, tj. Kč 344.850,00 vč. DPH, za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 500,00 bez
DPH/hod., a s lhůtou realizace 142 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 64.16 Zpracování projektové dokumentace na „Zeleň Savarin (Dr.
Martínka)“
Termín: 30. 09. 2016
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, Ph.D., vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 64.16
Zpracování projektové dokumentace na „Zeleň Savarin (Dr. Martínka)“
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Termín: 12. 08. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 64.16
Zpracování projektové dokumentace na „Zeleň Savarin (Dr. Martínka)“
Termín: 19. 08. 2016
3120/76
80P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Elektronický nástroj pro zadávání a
evidenci veřejných zakázek
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 56.16 na služby "Elektronický nástroj pro zadávání a evidenci
veřejných zakázek" z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 56.16 vyplývající z usnesení
Termín: 29. 07. 2016

3121/76
81P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava přístupových schodišť
a rampy v areálu objektu Lužická 4, Ostrava - Výškovice
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 90.16 na stavební práce "Oprava přístupových schodišť a rampy
v areálu objektu Lužická 4, Ostrava - Výškovice" z důvodu uvedeného v důvodové zprávě.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 90.16 vyplývající z usnesení
Termín: 29. 07. 2016

3122/76
82P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Vybudování spojovacího
koridoru, zateplení stavby a rekonstrukce elektroinstalace a VZT objektu Adamusova na parc. č.
1821, Hrabůvka; SO 02 – Vnitřní úpravy objektu“. VZ 96.16
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vybudování spojovacího koridoru,
zateplení stavby a rekonstrukce elektroinstalace a VZT objektu Adamusova na parc. č. 1821, Hrabůvka; SO
02 – Vnitřní úpravy objektu“ VZ 96.16 o vyloučení uchazeče:
- ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o., Nájemnická 676/35,709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 26822229
z důvodu uvedených v důvodové zprávě.
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu
na stavební práce „Vybudování spojovacího koridoru, zateplení stavby a rekonstrukce
elektroinstalace a VZT objektu Adamusova na parc. č. 1821, Hrabůvka; SO 02 – Vnitřní úpravy objektu“ VZ
96.16, zrušit tuto veřejnou zakázku z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 96.16 vyplývající z usnesení
Termín: 25. 07. 2016

3123/76
83P

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Zeleň za Lunou"
Rada městského obvodu
rozhodla
o zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby VZ 63.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Zeleň za Lunou" 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 63.16 vyplývající z usnesení
Termín: 05. 08. 2016

3124/76
84P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zajištění skupinové výuky
anglického a německého jazyka a III. ročníku a udržovacího kurzu znakového jazyka pro
zaměstnance Statutárního města Ostrava zařazené do ÚMOb Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 97.16 "Zajištění skupinové
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výuky anglického a německého jazyka a III. ročníku a udržovacího kurzu znakového jazyka pro
zaměstnance Statutárního města Ostrava zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“ dle § 12 odst.
3 v návaznosti na ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení
členové:
1. Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu
2. Ivana Taldíková, referát vzdělávání a sekretariát tajemníka
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Emilie Valová, referát personální a platový
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 97.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 08. 09. 2016
3125/76
85P

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 VZ 104.16
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 104.16 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 104.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 10. 2016

3126/76
86P

Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 2016
Rada městského obvodu
bere na vědomí
seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 2016

3127/76
87P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)
Revitalizace fotbalového areálu Klegova

-

Rada městského obvodu
rozhodla
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zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 102.16 "Revitalizace
fotbalového areálu Klegova" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších
změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, 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 stavební práce VZ 102.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 08. 09. 2016
3128/76
88

Pronájem prostor sloužících podnikání v I. NP objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o znovuzveřejnění záměru na pronájem prostor v I. NP budovy č.p. 1492 stavba občanského vybavení,
která je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní č.or. 55
v Ostravě-Hrabůvce, o výměře 109,64 m2,s minimální výší nájemného 1.400 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou, bez určení účelu užívání za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány
sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst.
3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou
provozovány činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami a činnosti s
erotickým podtextem.

3129/76
89

Zveřejnění záměru na změnu účelu užívání v pronajatém
Ostrava-Zábřeh

prostoru na ul. Gurťjevova 459/11,

Rada městského obvodu
souhlasí
se stavebními úpravami a změnou účelu užívání místností č. 008 a 009, které se nachází v prostorách I.
podzemního podlaží v budově č.p. 459, stavba občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p.č.st.
2024 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Gurťjevova 11 v Ostravě-Zábřehu,o
celkové výměře 23,65 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 165
Kč/m2/rok, pronajatých společnosti - Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČ: 26850176, se sídlem na ul.
Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, a to ze současného účelu užívání místností jako sklep na prádelnu,
žehlírnu a sklad prádla, za podmínek stanovených odborem bytového a ostatního hospodářství v rozsahu dle
důvodové zprávy
rozhodla
o zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 28.08.2015 na pronájem prostor v I.
podzemním podlaží v budově č.p. 459, stavba občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p.č.st. 2024
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Gurťjevova 11 v Ostravě-Zábřehu, s výší
nájemného 165 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, a to z důvodu změny účelu
užívání sklepní místnosti č. 008 o výměře 11,35 m2 na žehlírnu a sklad prádla a sklepní místnosti č.009 o
výměře 12,30 m2 na prádelnu a sklad prádla, dle důvodové zprávy
3130/76
91

Žádost vlastníka pozemku o souhlas s kácením dřevin
Rada městského obvodu
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souhlasí
s kácením 8 ks dřevin na které se vztahuje povinnost vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, rostoucí
na p.č. 654/35, 654/34, 654/33 v k.ú. Zábřeh n. Odrou, v rámci stavby "Oprava vodovodu v Zábřehu,
oblast ul. Bogorodského" pro investora stavby OVaK a.s.
a zmocňuje
podáním žádosti o povolení kácení společnost HydroIdea s.r.o., se sídlem Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov,
IČO: 02929368, pro investora stavby Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
3131/76
92

Návrh rozpočtového opatření č. 21/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 172 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5492 o 50 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 122 tis. Kč

3132/76
93

Žádost o svěření nemovitých věcí v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova
Rada městského obvodu
žádá
Zastupitelstvo města Ostravy o svěření pozemku p.p.č. 411/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 633 m² a
pozemku st.p.č. 1466/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 341 m², jehož součástí je stavba občanského
vybavení č.p. 1639, vše v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, do správy městského
obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

3133/76
94

Stanovisko k výkupu a následnému svěření nemovitých věcí v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní
Rada městského obvodu
vydává
souhlasné stanovisko k záměru města vykoupit níže uvedené nemovité věci - pozemky v k.ú. Dubina u
Ostravy, ul. Horní, od J. H., bytem Ječmínkova 1166/40, 724 00 Ostrava - Stará Bělá do vlastnictví
statutárního města Ostravy:
- parc.č. 100/73 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1512 m2
- parc.č. 100/104 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1807 m2
- parc.č. 100/123 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 1433 m2
a souhlasí
s následným svěřením pozemku parc.č. 100/123 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 1433 m2
městskému obvodu Ostrava-Jih

3134/76
95

Záměr na snížení nájemného v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru snížit nájemné v parkovacích objektech PO 01 na ul. Františka Formana, PO 31 na ul. Bohumíra
Četyny, PO 32 a PO 33 na ul. Vlasty Vlasákové, PO 41 a PO 42 na ul. Bedřicha Václavka, PO 51 na ul.
Ladislava Hosáka, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, u parkovacích stání pro motorová vozidla z částky 800 Kč měsíčně
včetně DPH na částku 690 Kč měsíčně včetně DPH s účinností od 1. 1. 2017 za podmínky, že stávající
najemci uzavřou dodatek k nájemní smlouvě

3135/76
96

Zeleň za Lunou - aktualizace projektové dokumentace
Rada městského obvodu
souhlasí
s aktualizaci projektové dokumentace Zeleň za Lunou

3136/76
97P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)
„Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih“ VZ 103.16

-

Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 103.16 „Rekonstrukce
obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek městského
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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. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 103.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 09. 2016
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
57

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 75/28 ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 22 m2 (10,0
m x 2,2 m), za účelem provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou

90

Demografická analýza a souhrný přehled o školách v městském obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
demografickou analýzu a souhrný přehled o školách v městském obvodu Ostrava-Jih
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Tiskové opravy
TO

Zrušení usnesení rady městského obvodu č. 0597/13 ze dne 9.4.2015
Rada městského obvodu
zrušuje
usnesení rady městského obvodu č. 0597/13 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
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