
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

Ing. Adam Rykala člen rady

z 79. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 11. 8. 2016 10:00

(usn. č. 3142/79 - usn. č. 3226/79)

about:blank

1 z 29 12.8.2016 13:07



Přehled usnesení 79. schůze Rady městského obvodu, ze dne 11. 8. 2016 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3142/79 1. Návrh rozpočtových opatření č. 22/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3143/79 2. Opatření k nápravě a odstranění zjištěných nedostatků ze Zprávy o výsledku hodnocení přiměřenosti a
účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2016 (Bc. Martin Bednář, starosta)

3144/79 3. Určení místa pro konání slavnostních obřadů po dobu rekonstrukce Obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih (Bc.
Martin Bednář, starosta)

3145/79 4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/022/9/11 na poskytování úklidových služeb v objektech Domů s
pečovatelskou službou na ul. Horymírova v Ostravě-Zábřehu (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

3146/79 5. Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce (RNDr.
Ph.D. František Staněk, místostarosta)

3147/79 6. Pronájem bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

3148/79 7. Udělení souhlasu s použitím heraldických znaků (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

3149/79 8. Vyřazení majetku příspěvkové organizace "Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková organizace" (RNDr.
Ph.D. František Staněk, místostarosta)

3150/79 9. Podání občana městského obvodu adresované zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih (J. Kubiczová)
(Markéta Langrová, člen rady)

3151/79 10. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (A. K.) (Markéta Langrová, člen rady)

3152/79 11. Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

3153/79 12. Pronájem části prostor v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen
rady)

3154/79 13. Souhlas s podnájmem části nemovitosti k umístění technologického zařízení na střeše bytového domu
V.Košaře 124/5, Ostrava-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

3155/79 14. Ukončení nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu, pronájem bytu pro potřeby sociálního bydlení
(Markéta Langrová, člen rady)

3156/79 15. Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Oráčova 1326/1, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru (Markéta
Langrová, člen rady)

3157/79 16. Ukončení nájmu garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 271/47, O.-Dubina, zveřejnění
záměru (Markéta Langrová, člen rady)

3158/79 17. Žádost nájemců bytu o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

3159/79 18. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu
nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3160/79 19. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3161/79 20. Předání hmotného movitého majetku příspěvkovým organizacím, které jsou zřízeny Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3162/79 21. Příprava a podání žádosti o dotaci  na projekty  "Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih", "Rozvoj výuky
přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a  "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3163/79 22. Snížení kapacity školní družiny Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

3164/79 24. Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole MUDr.Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova
29, příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3165/79 25. Změna odpisového plánu na rok 2016 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3166/79 26. Žádost o poskytnutí finančního daru (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3167/79 27. Žádost o souhlas s umístěním sídla  spolku (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3168/79 28. Koupě pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3169/79 29. Návrh na výpověď smlouvy o nájmu prostor v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka v
k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3170/79 30. Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Hrabůvka, lokalita "ul. Oráčova" (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3171/79 31. Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodimcevova - restaurační zahrádka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3172/79 32. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3173/79 33. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú.Dubina u Ostravy, Dopravní podnik Ostrava a.s.
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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3174/79 34. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Mozartova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3175/79 35. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene  - služebnosti, k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. K Odře (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3176/79 36. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene - služebnosti, k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Husarova x K Odře (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3177/79 37. Stanovisko k prodeji pozemku a pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3178/79 38. Stanovisko k záměru pronájmu (pachtu) v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3179/79 39. Ukončení nájmu na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu dohodou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3180/79 40. Uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru - kryté stání na pronájem parkovacího stání v
parkovacím objektu na ul. Ladislava Hosáka v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3181/79 41. Uzavření dohody o ukončení Smlouvy o zřízení věcného břemene (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3182/79 42. Výkup pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Svornosti (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3183/79 43. Výpůjčka části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3184/79 44. Záměr na pacht pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3185/79 45. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře - restaurační zahrádka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3186/79 46. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3187/79 47. Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Odře (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3188/79 48. Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3189/79 49. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3190/79 50. Záměr na změnu smlouvy o pachtu v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3191/79 51. Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3192/79 52. Žádost o prodloužení termínu na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby vodního díla –
rybníku v k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3193/79 53. Žádost o snížení nájemného za pronájem zahrádek v lokalitě "Pavlovova - Rudná" v k.ú. Zábřeh nad Odrou
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3194/79 54P. Dodatek č. 1 k "Rámcové smlouvě na zajištění přepravy dětí z mateřských škol" (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

3195/79 55P. Přiznání osobního příplatku ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

3196/79 56P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů - "Dodávka 1 kusu víceúčel. zametacího stroje, dodávka 1 kusu samojízdného prac. stroje - nosiče
výměnných nástaveb a dodávka nástaveb" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3197/79 57P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů - Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště J. Kotase a J. Herolda 3" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3198/79 58P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů - Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště Odborářská u DPS" (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3199/79 59P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů - Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Lužická, ul. Výškovická a ul. 29. dubna"
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3200/79 60P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů - Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Proskovická a ul. Na Výspě" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3201/79 61P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Nákup interaktivních tabulí do mateřských
škol obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3202/79 62P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Rekonstrukce výměníkové stanice
v ZŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka"  VZ 107.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
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3203/79 63P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové dokumentace na
"Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3204/79 64P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové dokumentace na
„Sanace statických poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh“ (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3205/79 65P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektových dokumentací
pro opravy v nebytových objektech (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3206/79 66P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Rekonstrukce ŠJ + ŠD při ZŠ
Srbská, ul. Výškovická 165, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3207/79 67P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky)  - Nákup velkokapacitních
myček do školních kuchyní ZŠ Kosmonautů 15 a ZŠ MUDr. Lukášové (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

3208/79 68P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)  - Zpracování projektové
dokumentace "Revitalizace rybníků ve Výškovicích" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3209/79 69P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna oken na části MŠ J. Maluchy
13, Ostrava-Dubina" VZ 89.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3210/79 71P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře
v městském obvodu Ostrava-Jih“ VZ 27.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3211/79 72P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 124.16 "Elektronický nástroj pro zadávání
a evidenci veřejných zakázek" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3212/79 73P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava zpevněných ploch parc. č.
462/1, k.ú. Hrabůvka"  VZ 81.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3213/79 74. Návrh programu 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 1. 9. 2016 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

3214/79 75. Přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

3215/79 76. Převod odběrných míst dodávky energií na objektu U Lesa  1336/67, Ostrava - Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

3216/79 77. Převzetí odběrného místa dodávky elektřiny restaurace Zlatá rybka (Markéta Langrová, člen rady)

3217/79 78. Souhlas s podnájmem v prostorách objektu na ul Dr. Martínka 1611, Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová,
člen rady)

3218/79 79. Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor v objektu na ul. Horní 1492/55,
Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

3219/79 80. Veřejná zakázka  ,, Provedení stavebních prací v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih" (Markéta Langrová, člen
rady)

3220/79 81. Žádost o uzavření dodatku k dohodě o splátkách (JG Centrum, s.r.o.) (Markéta Langrová, člen rady)

3221/79 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 104.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3222/79 83P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Zajištění skup. výuky angl. a něm.jazyka a
III. ročníku a udržovacího kurzu znakového jazyka pro zaměstnance Statutárního města Ostrava zařazené
do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3223/79 84P. Zrušení VZ (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)

3224/79 85P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna regul. a vypouštěc. ventilů
na patách stoupaček ÚT v BD Volgogradská 26-165 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3225/79 86P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -„Objekt Adamusova na parc. č. 1821,
Hrabůvka,  rekonstrukce el. instalace a VZT“ VZ 128.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3226/79 87. Návrh úpravy znění Provozního řádu střediska Skalice u Frýdku-Místku (Markéta Langrová, člen rady)

nepřijato 70P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 300 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II.
čtvrtletí r. 2016 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

staženo 23. Souhlas s návrhem dohody o spolupráci a změnou termínu podání žádosti o dotaci pro projekt "Mateřské
školy bez hranic" ke spolufinancování z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

about:blank
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3142/79  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 22/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

a) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle bodu 1 důvodové zprávy

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 390 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5331 o 390 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 140 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6130 o 140 tis. Kč

3)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3900, pol. 2329 o 119 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3900, pol. 6121 o 119 tis. Kč

4)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, ORG 6001 o 58 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 5137, ORG 6001 o 58 tis. Kč

5)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 935 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5169 o 75 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5171 o 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6121 o 360 tis. Kč

6)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 90 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3429, pol. 51xx o 90 tis. Kč

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

7)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1149 o 12 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1182 o 9 460 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1132 o 2 840 tis. Kč

8)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 920 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1181 o 2 920 tis. Kč

9)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 6 050 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1146 o 6 050 tis. Kč

11)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 3 100 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1135 o 3 100 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih ke schválení

stahuje

z jednání rady část materiálu, týkající se rozpočtového opatření, kterým se

10)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 25 054 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1142 o 25 054 tis. Kč

3143/79  
2

Opatření  k  nápravě  a  odstranění  zjištěných  nedostatků  ze  Zprávy  o  výsledku  hodnocení
přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2016

Rada městského obvodu

projednala

a přijala opatření k nápravě zjištěných nedostatků ze Zprávy o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti
systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2016.

about:blank
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3144/79  
3

Určení  místa  pro  konání  slavnostních  obřadů  po  dobu  rekonstrukce  Obřadní  síně  ÚMOb
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

určuje

v souladu s ust. § 11a odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Komorní klub, Velflíkova 285/8, Ostrava-Hrabůvka

jako místo pro konání slavnostních obřadů, a to od 03.10.2016 do doby ukončení rekonstrukce Obřadní síně
ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka

3145/79  
4

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/022/9/11 na poskytování úklidových služeb v objektech
Domů s pečovatelskou službou na ul. Horymírova v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  č.  4/022/9/11  ze  dne  27.1.2011 na  poskytování  úklidových služeb  v
objektech Domů s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v Ostravě-Zábřehu uzavřenou se zhotovitelem
Milada Denková - DENA, se sídlem Výškovická 2498/122, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 15501582 z důvodu
změny v údajích zhotovitele dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu dodatku č. 1 této smlouvy

3146/79  
5

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu bytu v bytovém domě na ulici Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce na
dobu určitou dle důvodové zprávy

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 11
H. M., bytem Odborářská 74, Ostrava-Hrabůvka

II. o ukončení nájmu bytu v bytovém domě na ulici Odborářská v Ostravě-Hrabůvce dohodou smluvních
stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku dle důvodové zprávy

H. M., bytem Odborářská 74, Ostrava-Hrabůvka

3147/79  
6

Pronájem bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 42
Ř. M. a Ř. J., . bytem Ostrava-Hrabůvka, Mjr. Nováka 29

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 43
G. J. a J., bytem Ostrava-Zábřeh, Břenkova 13

3148/79  
7

Udělení souhlasu s použitím heraldických znaků

Rada městského obvodu

souhlasí

s použitím heraldických znaků Městského obvodu Ostrava - Jih na pozvánkách a materiálech na akci - Valná
hromada Spolku veřejně prospěšných služeb.

3149/79  
8

Vyřazení  majetku  příspěvkové  organizace  "Technické  služby  Ostrava  -  Jih,  příspěvková
organizace"

Rada městského obvodu

stahuje

z  jednání  rady  materiál  č.  8,  týkající  se  vyřazení  majetku  příspěvkové  organizace  "Technické  služby
Ostrava-Jih, příspěvková organizace"

3150/79  
9

Podání občana městského obvodu adresované zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih (J.
Kubiczová)

Rada městského obvodu

bere na vědomí

about:blank
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písemné podání pí J. K., P. Lumumby 2342/18, Ostrava-Zábřeh
souhlasí

s návrhem odpovědi pí J. K., P. Lumumby 2342/18, Ostrava-Zábřeh, v rozsahu Přílohy č. 3, dle důvodové
zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít písemné podání a návrh odpovědi na vědomí

3151/79  
10

Prominutí poplatku a úroku z prodlení (A. K.)

Rada městského obvodu

souhlasí

I.
s prominutím poplatku a úroku z prodlení
- pí A. K., za byt na ul. Zlepšovatelů 557/16, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 40% z částky 57.728,62 Kč, tj.
23.091 Kč, a to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve výši 34.638 Kč ve
věřitelem stanovených pravidelných měsíčních splátkách,

II.
s uzavřením splátkového kalendáře
- s pí  A.  K.  na  úhradu neprominuté  části  dluhu ve  výši  34.638 Kč,  za  byt  na  ul.  Zlepšovatelů 557/16,
Ostrava-Hrabůvka, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 5.000 Kč, a to po dobu 6 měsíců, poslední
7. splátka je stanovena ve výši 4.638 Kč,

dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

3152/79  
11

Pronájem bytů 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

Čujkovova 32, 0+1, standard, č. b. 59
B. M., Zlepšovatelů 26

Jubilejní 63, 1+1, standard, č. b. 1
R. A., Plzeňská 7

Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 6
K. L., Nad Lučinou 20, O.-Bartovice

V. Jiřikovského 37, 1+2, standard, č. b. 16
P. Z., E. Podgorného 10

P. Lumumby 23, 1+2, standard, č. b. 5
S.. P., Břustkova 19

Tylova 4, 1+3, standard, č. b. 38
H. T., Dr. Martínka 45

Jubilejní 58, 1+3, standard, č. b. 3
O. P., Krakovská 24

2)  záměr na pronájem bytu Jubilejní 59, č. b. 3 formou "výběrového řízení za smluvní nájemné" znovu
zveřejnit, dle důvodové zprávy
rozhodla

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

II.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Volgogradská 117, 1+3, standard, č. b. 1
K. H., Lumírova 18
rozhodla

about:blank
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v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k  dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

III.

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

Plzeňská  8, 0+1, standard, č. b. 71
Z. M., Horní 3

3153/79  
12

Pronájem části prostor v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části prostor sloužících podnikání o výměře 32,88 m2 ve 2. NP pavilonu „C“ budovy č. p. 3054
občanská  vybavenost,  která  je  součástí  pozemku  p.č.st.  4911  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  na  ul.
Horymírova č. or. 121, katastrální území Zábřeh nad Odrou, panu Rostislavu Szeligovi, Alešova 1070, 735
81 Bohumín - Nový Bohumín, IČ: 74135856, za účelem provozování zdravotního cvičení, s výší nájemného
350 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s účinností od 01.09.2016, dle důvodové
zprávy

3154/79  
13

Souhlas s podnájmem části nemovitosti k umístění technologického zařízení na střeše bytového
domu V.Košaře 124/5, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s podnájmem části nemovitosti k umístění technologického zařízení a anténního systému
 pro přenos signálů veřejné sítě  mobilních telefonů na střeše  bytového domu V.Košaře 124/5,  Ostrava-
Dubina, nacházející se na pozemku  č. 106/41, k.ú. Dubina u Ostravy, a to na základě dohody o sdílení
mobilních sítí na území České republiky mezi společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova
2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681 a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská  2681/6,  Praha-Žižkov,  IČ:  04084063.  Podnájem  bude  sjednán  maximálně  po  dobu  trvání
nájemního vztahu nájemce a za stejných podmínek, jaké má nájemce sjednány v nájemní smlouvě,  dle
důvodové zprávy.

3155/79  
14

Ukončení nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu, pronájem bytu pro potřeby sociálního
bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

H. O., Jubilejní 26/295, č. b. 3
Š. D., V. Košaře 1/122, č. b. 58
F. M. (trvale bytem Dalimilova 51, O.-Radvanice), B. Četyny 2/930, č. b. 9
K. P., Slezská 11/402, č. b. 8
B. S. (trvale bytem, Zahradnická 57, Krmelín) a Berka Lubomír, nar. 10.05.1955, V. Vlasákové 4/967, č. b.
16
T. H. (trvale bytem Čechy pod Kosířem, Komenského 360), Vaňkova 52/1013, č. b. 3
J. M., B. Václavka 19/1017, č. b. 10
D. K., V. Košaře 5/124, č. b. 41

II.

o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2 občanského zákoníku, dle důvodové zprávy

V. E., Edisonova 7/403, č. b. 6
Z. J., Lumírova 7/446, č. b. 19

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. 4
V. A., Čujkovova 31/1719

3156/79  
15

Ukončení  nájmu  garáže  v  bytovém  domě  na  ul.  Oráčova  1326/1,  O.-Hrabůvka,  zveřejnění
záměru

Rada městského obvodu

bere na vědomí

about:blank
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výpověď z nájmu nebytového prostoru - garáže č. 3 v bytovém domě na ul. Oráčova 1326/1 v Ostravě-
Hrabůvce, podanou nájemcem J. V., bytem Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka
rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem volného prostoru - garáže č. 3, o velikosti 18,00 m2, v bytovém domě ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Oráčova 1326/1 v
Ostravě-Hrabůvce, který je umístěn na pozemku parc. č. st.  1286 v k.ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výši měsíčního nájemného 1.019 Kč vč. DPH za účelem užívání
jako garáže pro motorové vozidlo

3157/79  
16

Ukončení  nájmu  garážového stání  v  bytovém domě  na  ul.  Fr.  Formana  271/47,  O.-Dubina,
zveřejnění záměru

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu nebytového prostoru - garážového stání č. 5 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 271/47 v
Ostravě-Dubině, podanou nájemci Ing. R. F. a Ing. M. F., bytem V. Košaře 124/5, Ostrava-Dubina,
rozhodla

o  zveřejnění  záměru na  pronájem  volného  prostoru  -  garážového  stání  č.  5,  o  velikosti  20,64 m2,  v
bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul.
Fr.  Formana 271/47 v  Ostravě-Dubině,  který  je  umístěn na pozemku parc.  č.  71/109 v  k.ú.  Dubina u
Ostravy, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výši měsíčního nájemného 815 Kč
vč. DPH za účelem užívání jako garážového stání pro motorové vozidlo

3158/79  
17

Žádost nájemců bytu o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni 15.08.2016,
dle důvodové zprávy

L. P., Jubilejní 309/44, č. b. 6
Č. Š., Dr. Šavrdy 3020/7, č. b. 9
   

II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 16.08.2016, dle důvodové zprávy

Jubilejní 309/44, 1+1, standard, č. b. 6
Č. Š., Dr. Šavrdy 3020/7, Ostrava-Bělský Les

Dr. Šavrdy 3020/7, 1+3, standard, č. b. 9
L. P., Jubilejní 309/44, Ostrava-Hrabůvka

3159/79  
18

Žádost  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 31.08.2016,
dle důvodové zprávy

Jubilejní 360/64, 1+2, standard, č. b. 6
T. R., Jubilejní 360/64, Ostrava-Hrrabůvka

II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.09.2016 na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Jubilejní 360/64, 1+2, standard, č. b. 6
A. R., Jubilejní 360/64, Ostrava-Hrrabůvka

3160/79  
19

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Karpatská 2857/20, 1+1, standard, č. b. 17
Pavel Němčík, nar. 05.09.1981, Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh

about:blank
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3161/79  
20

Předání hmotného movitého majetku příspěvkovým organizacím, které jsou zřízeny Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření
- Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 154 336,60
- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 77 168,30
- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 154 336,60
- Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě
Kč 38 584,15
- Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Zábřeh,  Horymírova 100,  příspěvkové  organizaci  v  celkové
hodnotě Kč 38 584,15
-  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Hrabůvka,  Mitušova  16,  příspěvkové  organizaci  v  celkové
hodnotě Kč 38 584,15
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 115 752,45
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě
Kč 77 168,30
- Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Zábřeh,  Volgogradská 6B,  příspěvkové  organizaci  v  celkové
hodnotě Kč 77 168,30
-  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Výškovice,  Šeříková  33,  příspěvkové  organizaci  v  celkové
hodnotě Kč 77 168,30 dle důvodové zprávy

3162/79  
21

Příprava a podání žádosti o dotaci  na projekty  "Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih",
"Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a  "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

souhlasí

s přípravou a  podáním žádostí o dotaci na projekty   "Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih", "Rozvoj
výuky  přírodopisu  v  ZŠ  Ostrava-Jih"  a  "Rozvoj  výuky  fyziky  v  ZŠ  Ostrava-Jih"   v  rámci  výzvy  z
Integrovaného regionálního operačního programu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat žádosti  o dotaci na projekty  "Modernizace
výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih", "Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a  "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ
Ostrava-Jih"  ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 31. 01. 2017

3163/79  
22

Snížení  kapacity  školní  družiny  Základní  školy  Ostrava-Zábřeh,  Jugoslávská 23,  příspěvkové
organizace

Rada městského obvodu

schvaluje

snížení kapacity školní družiny Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace dle
důvodové zprávy s účinnosti od 1.9.2016

3164/79  
24

Výjimka  z  počtu  žáků  v  Základní  škole  a  mateřské  škole  MUDr.Emílie  Lukášové  Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

rozhodla

schválit povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy

3165/79  
25

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

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2016
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh,Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

3166/79  
26

Žádost o poskytnutí finančního daru

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnout  finanční dar organizaci "DIDEDAnce - taneční studio", Zdeňka Vavříka 1592/17, 700 30 Ostrava-
Bělský Les, IČ 26641674 v celkové hodnotě 11.985,- Kč

about:blank
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souhlasí

s použitím  znaku a  loga městského  obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za  účelem  propagace  městského
obvodu Ostrava-Jih
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy

3167/79  
27

Žádost o souhlas s umístěním sídla  spolku

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním sídla spolku "Tělovýchovná jednota SBD Ostrava-Zábřeh, o.s.", Volgogradská 2487/97, 700 30
Ostrava-Zábřeh,  IČ  45234213  na  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Zábřeh,  Volgogradská  6B,
příspěvkové organizaci

3168/79  
28

Koupě pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o koupi pozemku parc.č.  837 vodní plocha, koryto vodního
toku přirozené  nebo upravené o  výměře  1477 m2,  v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  od České  republiky  s
příslušností  hospodařit  s  majetkem  státu  Úradu  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových,  IČO:
69797111 se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih za celkovou kupní cenu Kč 137.000,- a uzavřít kupní smlouvu ve
znění přílohy předloženého materiálu

3169/79  
29

Návrh na výpověď smlouvy o nájmu prostor v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici
Dr. Martínka v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

vypovědět Nájemní  smlouvu č.  8/014/61/13 ze dne  15.2.2013,  uzavřenou za účelem užívání prodejního
stánku č. 1 o výměře 9 m² umístěného v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka, pod
povrchem  pozemku  p.p.č.  468/1  ostatní  plocha,  silnice  v  k.ú.  Hrabůvka,  jako  prodejna  pečiva  a
nealkoholických nápojů, Ing. M. K., bytem Jarkovská 327/18, Ostrava-Proskovice

a
zmocňuje

starostu městského  obvodu Bc.  Martina  Bednáře  k  podpisu výpovědi  z nájmu,  ve  znění  přílohy  tohoto
materiálu

3170/79  
30

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Hrabůvka, lokalita "ul. Oráčova"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 435/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m² v k.ú. Hrabůvka, lokalita "ul.
Oráčova", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
užívání části  pozemku jako parkovacího stání č.  4 panu Tiborovi Hostovičákovi,  bytem Oráčova 1388/5,
Ostrava - Hrabůvka, za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 540 Kč ročně + zákonná sazba DPH na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

3171/79  
31

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodimcevova - restaurační zahrádka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/45 ostatní plocha, zeleň o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Rodimcevova,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,  Aleně
Hruboňové, IČ 41081714, Gen. Hrušky 1214/24, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory, za účelem provozování
restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a ročním nájemným ve výši 10,-
Kč/m2, tj. 200,- Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

3172/79  
32

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. 2451, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, manželům
K. a H. B., bytem Dvořákova 316/22, Nový Jičín
2)pozemek p.č.st. 2607, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní V. V.,
bytem Výškovická 2588/101, Ostrava-Zábřeh

about:blank
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3)část pozemku p.č.st.  2964/1, zast. pl.  o výměře 9,26 m2 (celková výměra 228 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/38246 příslušejícího k jednotce 13/417 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, paní N. K., bytem Fr. Čechury 4462/2, Ostrava-Poruba

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh tohoto materiálu

3173/79  
33

Smlouva o zřízení  věcného břemene -  služebnosti  v  k.ú.Dubina u  Ostravy,  Dopravní  podnik
Ostrava a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení  věcného břemene - služebnosti  k  pozemku p.č.  100/60 ostatní plocha,  zeleň,  v  k.ú.  Dubina u
Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu Ostrava  -  Jih,  za
účelem uložení kabelů 600 V v celkové délce 5,80 bm,  umístěné  v  rámci stavby "Autobusový terminál
Dubina Interspar Ostrava - Dubina"  ve prospěch společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757,
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava,  za celkovou úhradu 100,- Kč + zákonná
sazba DPH.

Věcné břemeno služebnosti se sjednává na dobu neurčitou a obsah věcného břemene spočívá v povinnosti
povinného  trpět  umístění,  provozování  a  udržování  vedení  kabelů  600  V,  v  rozsahu  vyznačeném
geometrickým plánem č.404-120b/2015
rozhodla

uzavřít  se  společností  Dopravní  podnik  Ostrava  a.s.,  IČO:  61974757,  se  sídlem  Poděbradova  494/2,
Moravská Ostrava,  702 00  Ostrava Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti  ve  znění  přílohy
tohoto materiálu

3174/79  
34

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby „Oprava kanalizace a vodovodu v Zábřehu, oblast Knejzlíkova, Mozartova“ na částech
pozemků  p.p.č.  555/166  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.p.č.  560/1  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  p.p.č.  566/27  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.p.č.  566/28  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  p.p.č.  566/67  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.p.č.  566/71  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, p.p.č. 566/72 ostatní plocha, jiná plocha,  p.p.č. 566/74 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 566/76 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 566/78 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
566/108 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.p.č.  566/179 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.p.č.
566/221 ostatní plocha,  jiná plocha a p.p.č.  567 ostatní plocha,  ostatní komunikace v k.  ú.  Zábřeh nad
Odrou, ul. Mozartova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

uzavřít se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ: 45193673, se sídlem Ostrava - Moravská
Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3175/79  
35

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene  - služebnosti, k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. K Odře

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací  a umístěním stavby  přípojky dešťové  kanalizace v  délce cca  1,1 bm a vodovodní
přípojky v délce cca 9,4 m v rámci stavby pod názvem „Novostavba RD, přístřešku se skladem, zp.ploch a
sjezdu, žumpy, jímky na dešť.vody, přípojek na IS a oplocení na p.č. 568/5, k.ú. Výškovice u Ostravy", na
části pozemku parc.č. 624/2 ostatní plocha, silnice 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. 624/2 ostatní
plocha,  silnice  v  k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby přípojky dešťové kanalizace v délce cca 1,1 bm
a vodovodní přípojky v délce cca 9,4 m v rámci stavby pod názvem „Novostavba RD, přístřešku se skladem,
zp.ploch a sjezdu, žumpy, jímky na dešť.vody, přípojek na IS a oplocení na p.č. 568/5, k.ú. Výškovice u
Ostravy“,  ve  prospěch pozemku parc.č.  568/5 zahrada  (ZPF)  v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  který  je  ve
vlastnictví pana L. N., bytem Lumírova 518/18, 700 30 Ostrava-Výškovice, za úplatu 500,- Kč + zákonná
sazba DPH za každý i započatý bm přípojky dešťové kanalizace a vodovodní přípojky

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování přípojky dešťové kanalizace a vodovodní přípojky, a to
 vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.7.2018 uzavřít s vlastníkem pozemku parc.č. 568/5
zahrada  (ZPF)  v  k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  panem  L.  N.,  bytem  Lumírova  518/18,  700  30  Ostrava-
Výškovice, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu
provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
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3176/79  
36

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene - služebnosti, k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Husarova x K Odře

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem,  realizací a umístěním stavby přípojky splaškové kanalizace v celkové délce cca 10,5 bm a
vodovodní přípojky v délce cca 15,2 m v rámci stavby pod názvem „Novostavba rodinného domu na parc.č.
560/1 a 560/5, k.ú. Výškovice u Ostravy", na částech pozemků parc.č. 624/1 ostatní plocha, silnice, parc.č.
263/17 vodní  plocha,  koryto vodního toku přirozené  nebo upravené,  parc.č.  669 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č.  624/1 ostatní
plocha,  silnice,  parc.č.  263/17 vodní  plocha,  koryto vodního toku přirozené  nebo upravené,  parc.č.  669
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením  městskému obvodu Ostrava-Jih,  za  účelem  umístění  stavby  přípojky  splaškové  kanalizace  v
celkové délce cca 10,5 bm a vodovodní přípojky v celkové délce cca 15,2 m v rámci stavby pod názvem
„Novostavba rodinného domu na parc.č. 560/1 a 560/5, k.ú. Výškovice u Ostravy“, ve prospěch pozemků
parc.č.  560/1 zahrada (ZPF) a  parc.č.  560/5 zahrada (ZPF)  v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  které  jsou ve
vlastnictví paní L. H., bytem Břustkova 585/31, 700 30 Ostrava-Výškovice, za úplatu 500,- Kč + zákonná
sazba DPH za každý i započatý bm přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky, a to
 vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.7.2018 uzavřít s vlastníkem pozemků parc.č. 560/1
zahrada (ZPF) a parc.č. 560/5 zahrada (ZPF) v k.ú. Výškovice u Ostravy, paní Ladislavou Hradilovou, bytem
Břustkova  585/31,  700 30 Ostrava-Výškovice,  Smlouvu o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného
břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3177/79  
37

Stanovisko k prodeji pozemku a pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského  obvodu rozhodnout,  že  nemá záměr  prodat  pozemek  p.p.č.  148/4 zahrada  o
výměře 129 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.  Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

a
rozhodla

pronajmout pozemek p.p.č. 148/4 zahrada o výměře 129 m2 a část pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 75 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, paní MUDr. O. C., bytem Starobělská 1912/46,
700 30 Ostrava – Zábřeh,  za účelem užívání jako zahrady s ročním nájemným ve výši 11,- Kč/m2,  tj.
2.244,- Kč/rok,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,  se stanovením úhrady za prokazatelné
bezesmluvní užívání pozemků za dobu od 1.9.2013 do doby sjednání účinnosti nájemní smlouvy ve výši 11,-
Kč/m2/rok a  uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

3178/79  
38

Stanovisko k záměru pronájmu (pachtu) v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města pronajmout (propachtovat) níže uvedené nemovité věci - pozemky v
k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  nesvěřené  městkému  obvodu
Ostrava-Jih, za účelem zemědělské výroby:

- parc.č. 893/1 trvalý travní porost o celkové výměře 2656 m2
- parc.č. 893/15 trvalý travní porost o celkové výměře 96 m2
- parc.č. 893/74 trvalý travní porost o celkové výměře 3028 m2
- parc.č. 893/150 trvalý travní porost o celkové výměře 4849 m2

3179/79  
39

Ukončení nájmu na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit  Smlouvu  o  nájmu  nebytového  prostoru  –  kryté  stání  č.  31/47/02/2013  ze  dne  12.  6.  2013,
uzavřenou s paní M. F., bytem B. Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, na nájem parkovacího stání č. 47 v PO
31 na ul.  Bohumíra  Četyny,  umístěném v  podzemním podlaží  stavby  bez čp/če,  garáže,  která  stojí  na
pozemku parc.č.  162 – zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  1847 m2,  v  k.ú.  Dubina  u Ostravy,  ve
vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  užívaného  jako
parkovací stání, dohodou ke dni 31. 8. 2016 a uzavřít dohodu o ukončení nájmu ve znění vzorové dohody
schválené radou městského obvodu dne 28. 1. 2016, usnesením č. 2045/53
rozhodla
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o záměru na pronájem parkovacího stání č. 47 v PO 31 na ul. Bohumíra Četyny, umístěném v podzemním
podlaží stavby bez čp/če, garáže, která stojí na pozemku parc.č. 162 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1847 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování osobního motorového vozidla na dobu neurčitou, s
jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

3180/79  
40

Uzavření  dodatku  ke  Smlouvě  o  nájmu  nebytového  prostoru  -  kryté  stání  na  pronájem
parkovacího stání v parkovacím objektu na ul. Ladislava Hosáka v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru – kryté stání č. 51/05/04/2014 ze dne 24.9.2014,
uzavřené s panem M. Š., bytem L. Hosáka 1006/23, Ostrava-Bělský Les, ve znění přílohy tohoto materiálu

3181/79  
41

Uzavření dohody o ukončení Smlouvy o zřízení věcného břemene

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 16/014/308/14 ze dne 1.9.2014 ve znění
přílohy předloženého materiálu se společností  OC LUNA s.r.o.,  IČ: 01688880,  se sídlem Palackého třída
916/158, 612 00  Brno

3182/79  
42

Výkup pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Svornosti

Rada městského obvodu

rozhodla

zadat zpracování znaleckého posudku na určení ceny obvyklé pozemku parc.č. 725/36 orná půda (ZPF) o
výměře 16133 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví J. P., bytem Finské domky 1456/75, 747 14
Ludgeřovice a dále jednat o výši kupní ceny

3183/79  
43

Výpůjčka části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit část pozemku p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul.  Jugoslávská,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřený  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,
Římskokatolické farnosti  Ostrava - Zábřeh,  IČ: 45210446,  se sídlem U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava –
Zábřeh, za účelem rozšíření zpevněné plochy kolem kaple, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy tohoto materiálu

3184/79  
44

Záměr na pacht pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru propachovat pozemek parc.č.  856/1 trvalý  travní  porost  o  celkové  výměře  4730 m2,  v  k.ú.
Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu
Ostrava-Jih, za účelem provozování zemědělské činnosti, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3185/79  
45

Záměr 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

3186/79  
46

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 740/51 ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 5 m2, za
účelem užívání pozemku pod stánkem PNS, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3187/79  
47

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Odře

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 624/2 ostatní plocha, silnice o výměře 18,7 m2 (3,4 m x 5,5
m) za účelem přístupu a příjezdu k novostavbě rodinného domu a části téhož pozemku o výměře 4,9 m2
(3,5 m  x  1,6 m)  za  účelem  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
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tříměsíční výpovědní dobou

3188/79  
48

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 38/2 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby
garáže bez čp/če,  která stojí  na pozemku parc.č.  162 o výměře 1847 m2 v k.ú.  Dubina u Ostravy,  ul.
Bohumíra Četyny, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně
2) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 55 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby obč.
vyb. bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 121/8 o výměře 1059 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Vlasty Vlasákové, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně
3) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 43 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby
garáže bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 199 o výměře 1095 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Bedřicha Václavka,  za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla,  na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně
4) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 54 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby
garáže bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 199 o výměře 1095 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Bedřicha Václavka,  za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla,  na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně
5) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 53/1 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby
garáže bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 177 o výměře 1104 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Bedřicha  Václavka,  za  účelem  užívání  parkovacího stání  pro parkování  motocyklu,  na  dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 400 Kč včetně DPH měsíčně

3189/79  
49

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. 2551, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2) 1/2 pozemku p.č.st.  2959/3,  zast.  pl.  o  výměře  9,5 m2 v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  lokalita  Rudná-
Pavlovova
3) 1/2 pozemku p.č.st.  2982/11,  zast.  pl.  o  výměře  10 m2 v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  lokalita  Rudná-
Pavlovova

3190/79  
50

Záměr na změnu smlouvy o pachtu v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře"

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru změnit Smlouvu o pachtu Smlouvu o právu provést stavbu č. 46/014/361/14/Ulr, uzavřenou se
Základní  organizací  Českého  zahrádkářského  svazu,  Odra,  Ostrava  -  Zábřeh,  se  sídlem  Volgogradská
2503/29,  Ostrava  -  Zábřeh,  IČ:  75121948,  kde  předmětem  změny  je  snížení  výměry  pozemků
propachtovaných za účelem užívání pozemků pod stavbami z celkové výměry 249 m² na celkovou výměru
222 m².

3191/79  
51

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek p.p.č. 331/1 - ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava,  svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih,  za účelem uložení
horkovodní přípojky v celkové délce 6 běžných metrů ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČO:
45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu ve výši  900
Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné  břemeno  se  sjednává  na  dobu  neurčitou  a  obsahem  věcného  břemene  je  právo,  spočívající  v
povinnosti  povinného  trpět  umístění  a  užívání  horkovodní  přípojky  v  části  citovaného  pozemku,  dále
povinnost  povinného  trpět  vstupování  a  vjíždění  dopravními  a  mechanizačními  prostředky  na  dotčený
pozemek  v  nezbytně  nutném  rozsahu  v  souvislosti  se  zřizováním,  změnami,  provozováním,  údržbou,
opravami  a  odstraněním  havárií  a  likvidací  horkovodní  přípojky,  a  to  vše  dle  rozsahu  vyznačeném
geometrickým plánem č. 1058-11/2008.

rozhodla

uzavřít  se  společností  Veolia  Energie  ČR,  a.s.,  IČO:  45193410,  se  sídlem  28.  října  3337/7,  Moravská
Ostrava,  702  00   Ostrava  Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti  ve  znění  přílohy  tohoto
materiálu.
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3192/79  
52

Žádost o prodloužení termínu na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby vodního
díla – rybníku v k.ú. Výškovice u Ostravy

Rada městského obvodu

žádá

Magistrát  města  Ostravy,  odbor  životního  prostředí  o  prodloužení  termínu na  zpracování  dokumentace
skutečného provedení stavby vodního díla - rybníku na pozemku parc.č. 835 v k.ú. Výškovice u Ostravy,
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, a to do
31.8.2017
zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu žádosti

3193/79  
53

Žádost o snížení nájemného za pronájem zahrádek v lokalitě "Pavlovova - Rudná" v k.ú. Zábřeh
nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

nesnížit nájemné za pronájem zahrádek v lokalitě "Pavlovova - Rudná", na částech pozemků p.p.č. 608/2 -
ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih na částku 11 Kč/m²rok.

3194/79  
54P

Dodatek č. 1 k "Rámcové smlouvě na zajištění přepravy dětí z mateřských škol"

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  dodatku  č.  1  k  "Rámcové  smlouvě  na  zajištění  přepravy  dětí  z  mateřských  škol"  s
poskytovatelem  ARRIVA  MORAVA  a.s.,  Vítkovická  3133/5,  702  00  Ostrava-Moravská  Ostrava   IČO:
25827405, kterým se z důvodu vyšší poptávky o autobusovou přepravu dětí z mateřských škol zvyšuje cena
služeb z 600 000,- Kč vč. DPH na 780 000,- Kč vč. DPH
ukládá

JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh Dodatku č. 1 k  "Rámcové smlouvě na zajištění přepravy dětí z mateřských škol"
Termín: 22. 08. 2016
Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě na zajištění
přepravy dětí z mateřských škol"
Termín: 01. 09. 2016

3195/79  
55P

Přiznání osobního příplatku ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

schvaluje

v souladu s § 131 zákona 262/2006 Sb., zákoník  práce,  v platném znění a v souladu se "Zásadami pro
stanovení příplatku za vedení,  pro poskytování osobního,  zvláštního a specializačního příplatku a odměn
ředitelům  příspěvkových  organizací  zřízených  Statutárním  městem  Ostrava,  Městským  obvodem
Ostrava-Jih", přiznání osbního příplatku ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace s
účinnosti od 1.8.2016
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platového výměru

3196/79  
56P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů - "Dodávka 1 kusu víceúčel.  zametacího stroje, dodávka 1 kusu samojízdného
prac. stroje - nosiče výměnných nástaveb a dodávka nástaveb"

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na dodávky VZ 122.16 "Dodávka 1 kusu
víceúčelového  zametacího  stroje,  dodávka  1 kusu samojízdného  pracovního  stroje  -  nosiče  výměnných
nástaveb a dodávka nástaveb" dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit   potřebné  úkony  nutné  ke  zveřejnění  oznámení  předběžných informací  veřejné  zakázky  VZ
122.16
Termín: 19. 08. 2016

3197/79  
57P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů - Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště J. Kotase a J. Herolda 3"

Rada městského obvodu

rozhodla
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o oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 112.16 Zpracování projektové
dokumentace  na  "Parkoviště  J.  Kotase  a  J.  Herolda  3" dle  § 86 zákona  č.  137/2006 Sb.,  o  veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit   potřebné  úkony  nutné  ke  zveřejnění  oznámení  předběžných informací  veřejné  zakázky  VZ
112.16
Termín: 19. 08. 2016

3198/79  
58P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů - Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště Odborářská u DPS"

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 113.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště Odborářská u DPS" dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit   potřebné  úkony  nutné  ke  zveřejnění  oznámení  předběžných informací  veřejné  zakázky  VZ
113.16
Termín: 19. 08. 2016

3199/79  
59P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů - Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Lužická, ul. Výškovická
a ul. 29. dubna"

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 115.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Lužická, ul. Výškovická a ul. 29. dubna" dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit   potřebné  úkony  nutné  ke  zveřejnění  oznámení  předběžných informací  veřejné  zakázky  VZ
115.16
Termín: 19. 08. 2016

3200/79  
60P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd.  předpisů - Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul.  Proskovická a ul.  Na
Výspě"

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 114.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Proskovická a ul. Na Výspě" dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit   potřebné  úkony  nutné  ke  zveřejnění  oznámení  předběžných informací  veřejné  zakázky  VZ
114.16
Termín: 19. 08. 2016

3201/79  
61P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Nákup interaktivních tabulí do
mateřských škol obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  dodávky  VZ  99.16  "Nákup
interaktivních tabulí do mateřských škol 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. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Gabriela Tóthová, vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
2.  Ing.  Milan Stoch,  Ph.D.,  MBA,  vedoucí  odboru strategického  rozvoje,  vztahů s veřejností,  školství  a
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kultury
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 99.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
Termín: 22. 09. 2016

3202/79  
62P

Podmínky  výzvy  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  "Rekonstrukce
výměníkové stanice v ZŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka"  VZ 107.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  VZ  107.16  na  stavební  práce
"Rekonstrukce  výměníkové  stanice  v  ZŠ A.  Kučery  20,  Ostrava-Hrabůvka" dle  § 18 odst.  5 zákona  č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných  zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje

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

náhradníci členů:
1. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
2. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury

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

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

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 107.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo.
Termín: 11. 10. 2016

3203/79  
63P

Výběr  nejvhodnější  nabídky  (podlimitní  veřejná  zakázka na  služby)  -  Zpracování projektové
dokumentace na "Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a
komunikace"

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 85.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a
komunikace" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- STUDIO – D Opava s.r.o., Holasovice č.p. 171, 747 74 Holasovice, IČO: 26833115, za nabídkovou cenu Kč
348.000,00 bez DPH, tj. Kč 421.080,00 vč. DPH, za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 450,00
bez DPH/hod., a s lhůtou realizace 129 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,
- jako druhým v pořadí s uchazečem MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO:
25872494, za nabídkovou cenu Kč 398.260,00 bez DPH, tj. Kč 481.894,60 vč. DPH, za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 400,00 bez DPH/hod., a s lhůtou realizace 109 kalendářních dnů od podpisu
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smlouvy, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-
Poruba, IČO: 27787443, za nabídkovou cenu Kč 477.000,00 bez DPH, tj. Kč 577.150,00 vč. DPH, za
hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 600,00 bez DPH/hod., a s lhůtou realizace 224 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  85.16  Zpracování  projektové  dokumentace  na  "Náměstí
Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace"
Termín: 31. 10. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 85.16
Zpracování projektové dokumentace na "Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka,  SO 03
Parkoviště a komunikace"
Termín: 09. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  na služby VZ 85.16
Zpracování projektové dokumentace na "Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka,  SO 03
Parkoviště a komunikace"
Termín: 16. 09. 2016

3204/79  
64P

Výběr  nejvhodnější  nabídky  (podlimitní  veřejná  zakázka na  služby)  -  Zpracování projektové
dokumentace na „Sanace statických poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1, 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 94.16 Zpracování
projektové dokumentace na „Sanace statických poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh“ a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- ARMING spol. s r.o., Ocelářská 6/338, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 62304178, za nabídkovou cenu Kč
55.000,00 bez DPH, tj. Kč 66.550,00 vč. DPH, za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 300,00
bez DPH/hod., a s lhůtou realizace 90 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 94.16 Zpracování projektové dokumentace na „Sanace statických
poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 31. 10. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 94.16
Zpracování projektové dokumentace na „Sanace statických poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1, Ostrava-
Zábřeh“
Termín: 09. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  na služby VZ 94.16
Zpracování projektové dokumentace na „Sanace statických poruch objektu na ul. Hulvácká 384/1, Ostrava-
Zábřeh“
Termín: 16. 09. 2016

3205/79  
65P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektových
dokumentací pro opravy v nebytových objektech

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 95.16 Zpracování
projektových dokumentací pro opravy v nebytových objektech a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

v dílčí části 1) Výměna stávajícího otopného systému v objektu na pozemku p.č.st. 1800/9, k.ú. Hrabůvka,
na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka
- Ing. Jiří Fidler, Želazného 8, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 65488415, za nabídkovou cenu Kč 80.000,00,
za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 450,00 Kč/hod. a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy,

v dílčí části 2) Oprava sociálního zařízení v objektu na pozemku p.č.st. 552, k.ú Výškovice u Ostravy, na ul.
Husarova 63/89, Ostrava-Výškovice
- Ing. Jiří Fidler, Želazného 8, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 65488415, za nabídkovou cenu Kč 35.000,00,
za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 400,00 Kč/hod. a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy,

v dílčí části 3) Oprava sociálních zařízení objektu na pozemku p.č.st. 173, k.ú. Hrabůvka, na ul. U Haldy
200/18, Ostrava-Hrabůvka
- Ing. Jiří Fidler, Želazného 8, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 65488415, za nabídkovou cenu Kč 35.000,00,
za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 400,00 Kč/hod. a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od
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podpisu smlouvy
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy o
vyloučení uchazeče Ing. Jiří Fidler, Želazného 8, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 65488415 z dílčí části 4)
Výměna elektroinstalace v části objektu na pozemku p.č.st. 1967, k.ú. Hrabůvka, na ul. Na Mýtě 1556/10,
Ostrava-Hrabůvka této podlimitní veřejné zakázky z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o zrušení dílčí části 4) Výměna elektroinstalace v části objektu na pozemku p.č.st. 1967, k.ú.
Hrabůvka,  na ul.  Na Mýtě 1556/10,  Ostrava-Hrabůvka této podlimitní veřejné zakázky dle § 84 odst.  1
písm. b) zákona
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  95.16  Zpracování  projektových  dokumentací  pro  opravy  v
nebytových objektech
Termín: 31. 10. 2016
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 95.16
Zpracování projektových dokumentací pro opravy v nebytových objektech
Termín: 09. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  na služby VZ 95.16
Zpracování projektových dokumentací pro opravy v nebytových objektech
Termín: 16. 09. 2016

3206/79  
66P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Rekonstrukce ŠJ +
ŠD při ZŠ Srbská, ul. Výškovická 165, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 35.16 "Rekonstrukce ŠJ + ŠD při ZŠ
Srbská, ul. Výškovická 165, Ostrava-Výškovice", o vyloučení uchazeče:
- HAOSPOL s.r.o., U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 25855506,
- JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26826411,
dle § 76 odst. 6 zákona z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 35.16
"Rekonstrukce ŠJ + ŠD při ZŠ Srbská, ul. Výškovická 165, Ostrava-Výškovice" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:
-  BDSTAV  MORAVA  s.r.o.,  Bruzovice  88,  739  36  Bruzovice,  IČO:  26807947,  za  nabídkovou  cenu  Kč
5.994.271,92 bez DPH a s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů,
- jako druhým v pořadí s uchazečem OMLUX, spol. s r.o., Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava-Lhotka,
IČO: 61944840, za nabídkovou cenu Kč 6.341.910,35 bez DPH a s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem MILIMEX s.r.o.-organizační složka, Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, IČO: 29454379,  za nabídkovou cenu Kč 6.680.442,00 bez DPH  a s lhůtou realizace 80
kalendářních dnů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 35.16 "Rekonstrukce ŠJ + ŠD při ZŠ Srbská, ul. Výškovická
165, Ostrava-Výškovice"
Termín: 31. 10. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
VZ 35.16 "Rekonstrukce ŠJ + ŠD při ZŠ Srbská, ul. Výškovická 165, Ostrava-Výškovice"
Termín: 09. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  na stavební práce
VZ 35.16 "Rekonstrukce ŠJ + ŠD při ZŠ Srbská, ul. Výškovická 165, Ostrava-Výškovice"
Termín: 16. 09. 2016

3207/79  
67P

Výzva  (zjednodušené  podlimitní  řízení,  podlimitní  veřejná  zakázka  na  dodávky)   -  Nákup
velkokapacitních myček do školních kuchyní ZŠ Kosmonautů 15 a ZŠ MUDr. Lukášové

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 98.16 "Nákup velkokapacitních
myček do školních kuchyní ZŠ Kosmonautů 15 a ZŠ MUDr. Lukášové" 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

about:blank
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komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
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. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3.  Mgr.  Petra  Kalousková,  ředitelka  Základní  školy  a  mateřské  školy  MUDr.  Emílie  Lukášové  Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace
4.  Mgr.  Marek  Pabjan,  ředitel  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava–Zábřeh,  Kosmonautů  15,
příspěvkové organizace
5.  Ing.  Milan Stoch,  Ph.D.,  MBA,  vedoucí  odboru strategického  rozvoje,  vztahů s veřejností,  školství  a
kultury

náhradníci členů
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
4. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
5. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 98.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 06. 10. 2016

3208/79  
68P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 116.16  Zpracování projektové
dokumentace "Revitalizace rybníků ve Výškovicích" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
5. Mgr. Andrea Miškaříková, vedoucí odboru majetkového

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Martin Paclt, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 116.16 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 27. 10. 2016

about:blank
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3209/79  
69P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna oken na části MŠ
J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina" VZ 89.16

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 89.16 „Výměna oken na části MŠ J.
Maluchy 13, Ostrava-Dubina" o vyloučení uchazeče:

- AD-MAR STAVBY, s.r.o., Ostravská 277, Pudlov, 735 51 Bohumín, IČ: 27797937,
z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě.
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 89.16 na  „Výměna oken na části
MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem
Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín, IČ: 29392918 za
nabídkovou cenu 502.234,00  Kč bez DPH a lhůtou realizace 26 kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit smlouvu o dílo k VZ 89.16 „Výměna oken na části MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina".
Termín: 22. 08. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu o dílo s vybraným uchazečem k VZ 89.16  „Výměna oken na části MŠ J. Maluchy 13,
Ostrava-Dubina".
Termín: 29. 08. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 89.16 „Výměna oken na části MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-
Dubina".
Termín: 13. 09. 2016

3210/79  
71P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Likvidace nefunkčních pískovišť
a mobiliáře v městském obvodu Ostrava-Jih“ VZ 27.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  VZ  27.16  na  služby  „Likvidace
nefunkčních pískovišť a mobiliáře v městském obvodu Ostrava-Jih“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 18
odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených  příspěvkových  organizací,  ve  znění  pozdějších  změn,  zájemcům  uvedeným  v  předloženém
přínosu.
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Miroslava Humpolíková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. Daniel Jeřábek, vedoucí oddělení obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Daniel Jeřábek, vedoucí oddělení obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 27.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo.
Termín: 11. 10. 2016

3211/79  
72P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 124.16 "Elektronický nástroj
pro zadávání a evidenci veřejných zakázek"

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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zaslat výzvu k  podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 124.16 na služby  "Elektronický
nástroj pro zadávání a evidenci veřejných zakázek“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 18 odst. 5 zákona
č.  137/2006 Sb.,  o  veřejných zakázkách,  ve  znění  pozdějších předpisů,  a  oddílu B části  II.  Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

náhradníci členů:
1. Mgr. Bc. Petr Sláma, odbor právní
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Rostislav Hřivňák, člen rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Ing. Roman Škubal, vedoucí oddělení informační systém odboru hospodářské správy
5. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
4. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
5. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS, oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 124.16 a předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o poskytování služeb
Termín: 14. 10. 2016

3212/79  
73P

Zpráva komise  (veřejná  zakázka malého rozsahu  na stavební  práce)  -  „Oprava zpevněných
ploch parc. č. 462/1, k.ú. Hrabůvka"  VZ 81.16

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 81.16 na  „Oprava zpevněných ploch
parc. č. 462/1, k.ú. Hrabůvka" o vyloučení uchazeče:

- KONE TECHNOLOGY CZ s.r.o., Těšínská 142,735 14 Orlová - Poruba,  IČ: 28633113,
- STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ: 25864092,
- MSS Ostrava s.r.o., Věšínova 457/36,700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 61973840,
- LOMPARK s.r.o., Konská 524, 739 61 Třinec, IČ: 01914235.
z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě.
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 81.16 na „Oprava zpevněných
ploch  parc.  č.  462/1,  k.ú.  Hrabůvka"  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  a  o  uzavření  smlouvy  o  dílo  s
uchazečem JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 25855581 za
nabídkovou cenu 605.859,32 Kč bez DPH a lhůtou realizace 34 kalendářních dnů a jako druhým v pořadí s
uchazečem SEMITA - DS s.r.o.,  se sídlem č.p. 171,  742 73 Veřovice,  IČ: 03829707 za nabídkovou cenu
657.507,17 Kč bez DPH a lhůtou realizace 25 kalendářních dnů.
ukládá

Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, Ph.D., vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit smlouvu o dílo k VZ 81.16 " „Oprava zpevněných ploch parc. č. 462/1, k.ú. Hrabůvka".
Termín: 22. 08. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem k VZ 81.16  „Oprava zpevněných ploch parc. č. 462/1, k.ú.
Hrabůvka".
Termín: 30. 08. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 81.16  „Oprava zpevněných ploch parc. č. 462/1, k.ú. Hrabůvka".
Termín: 14. 09. 2016

3213/79  
74

Návrh programu 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 1. 9.
2016

Rada městského obvodu

souhlasí

about:blank

23 z 29 12.8.2016 13:07



s návrhem programu 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat
dne 1. 9. 2016 od 13.00 hod., dle předloženého materiálu

3214/79  
75

Přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled  o  počtu uzavřených smluv  o  nájmu hrobových míst  za  období  leden -  červen 2016,  a  to  dle
důvodové zprávy

3215/79  
76

Převod odběrných míst dodávky energií na objektu U Lesa  1336/67, Ostrava - Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

I.  s  převodem  odběrného  místa  dodávky  plynu (administrativní  budova  a  kotelna  "U  Lesa")  bez  čísla
popisného a čísla evidenčního na pozemku parcelní č.st. 1577 v k.ú. Ostrava - Hrabůvka ze SMO, městského
obvodu Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451 na Technické služby Ostrava - Jih,
příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh, IČ 66739331.

II. s převodem odběrného místa dodávky studené vody (administrativní budova a kotelna "U Lesa") bez
čísla popisného a čísla evidenčního na pozemku parcelní č.st. 1577 v k.ú. Ostrava - Hrabůvka ze SMO,
městského obvodu Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451 na Technické služby
Ostrava - Jih, příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh, IČ 66739331.

III. s převodem odběrného místa dodávky elektrické energie (administrativní budova a kotelna "U Lesa")
bez čísla popisného a čísla evidenčního na pozemku parcelní č.st. 1577 v k.ú. Ostrava - Hrabůvka ze SMO,
městského obvodu Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451 na Technické služby
Ostrava - Jih, příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh, IČ 66739331,
dle důvodové zprávy.

3216/79  
77

Převzetí odběrného místa dodávky elektřiny restaurace Zlatá rybka

Rada městského obvodu

souhlasí

I.  s podáním  žádosti  o  změnu na  odběrném místě  NN na ulici  Edisonova  792/82,  Ostrava  -  Hrabůvka
(restaurace Zlatá rybka) u společnosti ENWOX ENERGY s.r.o., se sídlem Denisova 639/2, Moravská Ostrava,
IČ  02639564  ze  současného  nájemce  restaurace  a  vlastníka  odběrného  místa  paní  Marcely  Rojové,
Paskovská 548/39, Ostrava - Hrabová, IČ 63735806 na SMO, městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3,
Ostrava - Hrabůvka.

II.  s uzavřením Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4kV (NN) se společnosti ČEZ Distribuce a.s., Děčín - IV Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035 na
odběrném místě Edisonova 792/82, Ostrava - Hrabůvka (restaurace Zlatá rybka).

III.  se  začleněním  odběrného  místa  dodávky  elektrické  energie  (restaurace)  ke  stávající   "Smlouvě  o
sdružených službách dodávky  elektřiny  oprávněnému zákazníkovi  č.  45/063/249/15,  ze  dne  3.12.2015,
 kterou má SMO, městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka uzavřenou pro rok 2016 se
společnosti ENWOX ENERGY s.r.o., se sídlem Denisova 639/2, Moravská Ostrava, IČ 02639564 dle důvodové
zprávy.

3217/79  
78

Souhlas s podnájmem v prostorách objektu na ul Dr. Martínka 1611, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s podnájmem části prostor, a to místnosti skladu, o výměře 13,53 m2, v objektu  č. p.
1611, stavba občanského vybavení, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih, na ul. Dr. Martínka č. or. 17, v Ostravě-Hrabůvce, která je součástí pozemku parc. č. st. 1576
 pro pana Jana Kretka , IČ: 69216908, se sídlem Horní 1478/86,Ostrava-Hrabůvka, a to maximálně po dobu
trvání nájemního vztahu s nájemcem předmětných prostor paní Lenky Kretkové, IČ: 63335565, se sídlem
Horní 1478/86, Ostrava-Hrabůvka

3218/79  
79

Zveřejnění  záměru  na  změnu  nájemní  smlouvy  na  pronájem prostor  v  objektu  na  ul.  Horní
1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 29.09.2014, ve znění dodatků, na pronájem
prostor sloužících k podnikání o výměře 225,32m2 s účelem užívání jako kadeřnický, solární a saunový
salón, v budově č. p. 1492 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 1800/9 zast.
plocha a nádvoří  v k. ú. Hrabůvka, na ul. Horní č. or. 55, Ostrava-Hrabůvka, a to z důvodu změny nájemce
ze společnosti KANDAHÁR s.r. o., IČ: 26782499, se sídlem Závodní 2006/101, Ostrava-Zábřeh, na Reného
Matěje, IČ: 66944716, se sídlem U Zvonice 6/1, Ostrava-Proskovice, dle důvodové zprávy

about:blank
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3219/79  
80

Veřejná zakázka  ,, Provedení stavebních prací v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0488/2016/OBH ze dne 23.5.2016 na realizaci
veřejné  zakázky  malého  rozsahu ,,Provedení  stavebních prací  v  budově  B a  D  ÚMOb Ostrava-Jih"   se
zhotovitelem B&P INTERIÉRY s.r.o.,  IČ : 25392077 se sídlem Palackého 465/16, 702 00 Ostrava-Přívoz,
kterým se mění cena díla z důvodu méněprací a realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením díla
 v  rozsahu dle  Změnového listu č.1 na cenu nejvýše  přípustnou 431 200,81 Kč bez DPH  dle  důvodové
zprávy.
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/0488/2016/OBH ze dne 23.5.2016 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,, Provedení stavebních
prací v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih"

Termín: 26.8.2016

JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru

prověřit  návrh dodatku č.1 ke  smlouvě   o  dílo  agendové  číslo  S/0488/2016/OBH  ze  dne  23.5.2016 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Provedení stavebních prací v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih"

Termín: 19.8.2016

3220/79  
81

Žádost o uzavření dodatku k dohodě o splátkách (JG Centrum, s.r.o.)

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dodatku k dohodě o splátkách č. 40/032/92/15 se společností JG Centrum s.r.o., IČ 25353292,
 se  sídlem B.  Četyny  978/19,  Ostrava-Bělský  Les,  zastoupené jednatelem Ing.  L.  J.,  nájemcem prostor
sloužících podnikání v budově č.p.978 objekt občanské vybavenosti, na ul. B. Četyny č. or. 19 v Ostravě-
Bělském Lese, která je součástí pozemku parc. č. 131, zast. plocha a nádvoří,  v  k.ú. Dubina u Ostravy, z
důvodu změny výše měsíčních splátek a prodloužení doby úhrady dlužného nájemného, služeb spojených s
nájmem a úroku z prodlení v zůstatkové  výši 144.900 Kč, v rozsahu předloženého návrhu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

3221/79  
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 104.16

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu  na stavební práce „Vybudování spojovacího koridoru,
zateplení stavby a rekonstrukce elektroinstalace a VZT objektu Adamusova na parc. č. 1821, Hrabůvka; SO
02 – Vnitřní úpravy objektu“ VZ 104.16 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 VZ 104.16  „Vybudování spojovacího koridoru, zateplení stavby a rekonstrukce
elektroinstalace a VZT objektu Adamusova na parc. č. 1821, Hrabůvka; SO 02 – Vnitřní úpravy objektu“,
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 104.16 vyplývající z usnesení
Termín: 15. 08. 2016

3222/79  
83P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) -  „Zajištění skup.  výuky angl.  a
něm.jazyka a III. ročníku a udržovacího kurzu znakového jazyka pro zaměstnance Statutárního
města Ostrava zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 97.16 na služby „Zajištění skupinové 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“ o vyloučení uchazeče:
- Eddica spol. s r.o., sídlem Závodní 1245/91, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 25840231 z důvodů uvedených v
důvodové zprávě tohoto přínosu
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rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 97.16 na služby „Zajištění skupinové 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“  o  výběru nejvhodnější  nabídky  a  o  uzavření  smlouvy  k  plnění  předmětu veřejné
zakázky s vybraným uchazečem:
- ABC English s.r.o.,  sídlem Tvorkovských 2015/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 28605845,  za
nabídkovou cenu Kč 207.090,00 bez DPH, tj. Kč 250.578,90 vč.DPH
a jako druhým v pořadí s uchazečem
- Cloverleaf spol. s r.o., sídlem Puchmajerova 489/7, 702 00 Ostrava, IČ: 26829309, za nabídkovou cenu Kč
237.276,00 bez DPH, tj. Kč 237.276,00 vč.DPH
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
připravit  návrh  smlouvy  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  VZ  97.16  „Zajištění  skupinové  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“
Termín: 19. 08. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 97.16 „Zajištění skupinové 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“
Termín: 26. 08. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné  zakázky  VZ 97.16 „Zajištění  skupinové  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“
Termín: 09. 09. 2016

3223/79  
84P

Zrušení  VZ  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  Opravy  výtluků  na
komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto  přínosu  u  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  stavební  práce  VZ  87.16  "Opravy  výtluků  na
komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih" o vyloučení uchazeče:
- JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČO: 25855581,
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25396544,
- SEKOS Morava, a.s., Vratimovská 716, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČO: 25832654,
- Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Slezská Ostrava, IČO:
47674725, a
- MDS Ostrava s.r.o., Valašská 33/19, 709 00 Ostrava-Nová Ves, IČO: 03459209,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

zrušit   veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 87.16 "Opravy výtluků na komunikacích
svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih" z důvodu,  že po posouzení nabídek byli z účasti  v
soutěži vyloučeni všichni uchazeči
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 87.16 vyplývající z usnesení
Termín: 26. 08. 2016

3224/79  
85P

Zpráva  komise  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  Výměna  regul.  a
vypouštěc. ventilů na patách stoupaček ÚT v BD Volgogradská 26-165

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce VZ 92.16 "Výměna
regulačních a vypouštěcích ventilů na patách stoupaček ústředního topení v bytových domech Volgogradská
26-165" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- Zdeněk Hybner, Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 15495809, za nabídkovou cenu Kč
755.484,00 bez DPH  a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od zahájení díla,
- jako druhým v pořadí s uchazečem EV - servis s. r. o., Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava-Martinov,
IČO: 60318457, za nabídkovou cenu Kč 832.337,00 bez DPH a s lhůtou realizace 51 kalendářních dnů od
zahájení díla
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné  zakázky  na  stavební  práce  VZ  92.16  "Výměna  regulačních  a  vypouštěcích  ventilů  na  patách
stoupaček ústředního topení v bytových domech Volgogradská 26-165"
Termín: 30. 09. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
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připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
92.16  "Výměna  regulačních  a  vypouštěcích  ventilů  na  patách  stoupaček  ústředního  topení  v  bytových
domech Volgogradská 26-165"
Termín: 02. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
92.16  "Výměna  regulačních  a  vypouštěcích  ventilů  na  patách  stoupaček  ústředního  topení  v  bytových
domech Volgogradská 26-165"
Termín: 09. 09. 2016

3225/79  
86P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -„Objekt Adamusova na
parc. č. 1821, Hrabůvka,  rekonstrukce el. instalace a VZT“ VZ 128.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 128.16 „Objekt
Adamusova na parc. č. 1821, Hrabůvka,  rekonstrukce el. instalace a VZT“ 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 128.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 10. 2016

3226/79  
87

Návrh úpravy znění Provozního řádu střediska Skalice u Frýdku-Místku

Rada městského obvodu

schvaluje

s účinností od 15.08.2016 upravené znění Provozního řádu střediska Skalice u Frýdku-Místku nacházejícího
se na pozemku parc. č. st. 919, č. st. 920, č. st. 944, č. st. 945, č. 1065/1, č. 1065/2 v KÚ Skalice u Frýdku-
Místku ve znění předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

70P Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 300 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za II. čtvrtletí r. 2016

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH  za IV.
čtvrtletí roku 2015 ZŠ a MŠ Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, p. o.;
přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 300.000,-- bez DPH  za I.
čtvrtletí roku 2016 MŠ Ostrava - Dubina, F. Formana 13, p. o.;
přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 300.000,-- bez DPH  za II.
čtvrtletí  roku  2016  odboru  podpory  volených  orgánů,  odboru  výstavby  a  životního  prostředí,  odboru
majetkového, odboru investičního, odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury –
oddělení strategického rozvoje, odboru financí a rozpočtu, odboru správních činností, odboru sociální péče,
odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury – oddělení  školství a kultury, odbor
hospodářské  správy  – oddělení  hospodářské  správy,  referát  vzdělávání  a  sekretariát  tajemníka,  odbor
právní,  odbor  dopravy,  odbor  hospodářské  správy  –  oddělení  informační  systém,  odbor  bytového  a
ostatního  hospodářství;  příspěvkových organizací:  ZŠ  a  MŠ Ostrava  – Zábřeh,  Kosmonautů 15,  p.  o.,
Kulturní zařízení Ostrava – Jih, p. o., ZŠ a MŠ Ostrava – Hrabůvka, Krestova 36A, p. o., ZŠ a MŠ MUDr.
Emílie Lukášové Ostrava – Hrabůvka, Klegova 29, p. o., ZŠ a MŠ Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, p. o.,
ZŠ a MŠ Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, p. o., ZŠ Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, p. o., MŠ Ostrava -
Výškovice, Staňkova 33, p. o., ZŠ a MŠ, B. Dvorského 1, p. o., ZŠ a MŠ Ostrava - Zábřeh, Březinova 52, p.
o., MŠ Ostrava - Dubina, F. Formana 13, p. o., MŠ Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, p. o., ZŠ a MŠ Ostrava -
Hrabůvka, Mitušova 16, p. o., ZŠ a MŠ Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, p. o., ZŠ Ostrava - Dubina, F.
Formana 45, p. o., ZŠ a MŠ Ostrava - Dubina, V. Košaře 6, p. o., MŠ Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, p.
o.,MŠ Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 4, p. o., ZŠ Ostrava - Výškovice, Srbská 2, p. o. dle oddílu A části II.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava - Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn.
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení č. 3113/76 z 21. 7. 2016 - Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní  VZ
na dodávky) - Dod. 1 kusu víceúčel. zamet. stroje, 1 kusu samojízd. prac. stroje – nosiče výměn.
nást. s nást.. a 1 kusu stroje na svoz odpadků z odp. 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:
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 řediteli Technických služeb Ostrava - Jih, p.o., Ing. Miroslavu Janečkovi, 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

TO Ukončení smluvního vztahu o nájmu části střechy bytového domu Patrice Lumumby  2595/3,
Ostrava-Zábřeh k umístění telekomunikačního zařízení.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha - Stodůlky,
IČ: 25788001  ze dne 16.05.2016 ze smlouvy o nájmu části nemovitosti č.  VOS29 ze dne 28.11.2011 k
umístění  technologického zařízení  pro přenos signálu sítě  elektronických komunikací  na  střeše  bytového
domu  Patrice Lumumby 2595/3, Ostrava-Zábřeh, nacházející se na pozemku č. parc. st. 3408, k.ú. Zábřeh
nad Odrou, a to ke dni 24.08.2016 dle důvodové zprávy.
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