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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 8. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 12. 2. 2015 10:00

(usn. č. 0299/8 - usn. č. 0349/8)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

17.2.2015 10:37

about:blank

Přehled usnesení 8. schůze Rady městského obvodu, ze dne 12. 2. 2015 10:00
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č. usn.

č.
m.

Název materiálu

0299/8

1.

Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0300/8

2.

Aktualizace smlouvy č. NB 367/07 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0301/8

3.

Kalendář příjmů a výdajů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0302/8

4.

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Markéta Langrová, člen rady)

0303/8

5.

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory-účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (RNDr.
Ph.D. František Staněk, místostarosta)

0304/8

6.

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (RNDr. Ph.D. František
Staněk, místostarosta)

0305/8

7.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Bc. Martin Bednář, starosta)

0306/8

8.

Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli J.K. a zůstavitelce Z. B. (Věra Válková, místostarostka)

0307/8

9.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka)

0308/8

10.

Odpisy pohledávek po zemřelých (Markéta Langrová, člen rady)

0309/8

11.

Dodatek č.8 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny (Markéta Langrová, člen rady)

0310/8

12.

Započtení vynaložených nákladů spojených s provedením výměny vstupních dveří do objektu Mjr.Nováka
1455/34, Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

0311/8

13.

Výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání, zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího
podnikání v bytovém domě na ul. Čujkovova 11, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

0312/8

14.

Rozšíření smlouvy o umístení technického zařízení v domě Výškovická 447/153 (Markéta Langrová, člen
rady)

0313/8

15.

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

0314/8

16.

Udělení souhlasu s umístěním sídla podnikání (Markéta Langrová, člen rady)

0315/8

17.

Uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová, člen
rady)

0316/8

18.

Podání výpovědi z nájmu bytu, skončení nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování (Markéta
Langrová, člen rady)

0317/8

19.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

0318/8

20.

Stanovení nájemného v rekonstruovaných domech na ul. Edisonova 17 a 19, O.-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

0319/8

21.

Návrh složení rozborové komise pro příspěvkovou organizaci Majetková správa Ostrava-Jih (Markéta
Langrová, člen rady)

0320/8

22.

Uzavření dodatku na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 259,
na ul. 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice (Markéta Langrová, člen rady)

0321/8

23.

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelých (Bc. Martin Bednář, starosta)

0322/8

24.

Odpisy pohledávek (Bc. Martin Bednář, starosta)

0323/8

25.

Odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0324/8

26.

Petice občanů městského obvodu Ostrava-Jih (okolí HD Hlubina) (Bc. Martin Bednář, starosta)

0325/8

27.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, za rok 2014 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0326/8

28.

Termíny schůzí Rady městského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih na II. čtvrtletí roku 2015 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0327/8

29.

Poskytnutí peněžitého daru (Bc. Martin Bednář, starosta)

0328/8

30.

Zánik mandátu, prohlášení členem zastupitelstva (Bc. Martin Bednář, starosta)

0329/8

32.

Ukončení nájemní smlouvy a záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6022 o výměře 16 m², v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0330/8

33.

Uplatnění předkupního práva dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0331/8

34.

Záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40m² a p.p.č. 644/2
- ostatní plocha, dráha o výměře 110m² , celková výměra 150m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
"Pavlovova - Rudná" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0332/8

35.

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

0333/8

36.

Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6612 o výměře 13 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře"
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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0334/8

37.

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

0335/8

38.

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

0336/8

39.

Zrušení usnesení číslo 1673/37 a zřízení úplatného věcného břemene na pozemky v k.ú Zábřeh nad Odrou,
ul. Kosmonautů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0337/8

40.

Schválení smlouvy o připojení odběrného místa elektrického zařízení k distribuční soustavě (Bc. František
Dehner, místostarosta)

0338/8

41.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko - projekt
Učebny fyziky a chemie (Bc. František Dehner, místostarosta)

0339/8

43.

Projednání podnětu Ing. J. N. - celoroční údržba zeleně (Bc. Martin Bednář, starosta)

0340/8

44P. Modernizace kina LUNA, rekonstrukce vestibulu a přilhlých prostor - dodatek č. 2 k SoD (Bc. František
Dehner, místostarosta)

0341/8

45P. Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina (Bc. František Dehner, místostarosta)

0342/8

46P. Žádost dodavatele na prominutí smluvní pokuty - VZ 73.14 dodání čtyř nových motorových vozidel a odkup
použitých vozidel (Bc. František Dehner, místostarosta)

0343/8

47P. Podmínky výzvy (stav. práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a odd. B části II. Zásad) - Výměna oken školní družiny při ZŠ Šeříková, Ostrava-Výškovice (Bc.
Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0344/8

48P. Přehled o smluvních pokutách udělených odborem investičním za IV. čtvrtletí roku 2014 (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0345/8

50P. Varianty - připadnutí nebo nepřipadnutí jistoty, zrušení ZŘ nebo výzva k součinnosti uchazeči druhému v
pořadí (OZŘ dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Stavební
úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

0346/8

51P. Zrušení dílčí části 2. - ostatní, části A (výpočetní technika) - (dodávky, otevřené řízení dle § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Přírodovědné učebny (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0347/8

52P. Zrušení dílčí části 2. - ostatní, části A (výpočetní technika) - (dodávky, otevřené řízení dle § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Učebny fyziky a chemie (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0348/8

53.

Aktualizace Přílohy č. 1 a č. 2 Zřizovací listiny MSOJ (Markéta Langrová, člen rady)

0349/8

54.

Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

nepřijato 31.

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 42.

Návrh dohody o splátkách a o ukončení řízení - Ing. J. S. (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 49P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV.
čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o. a odboru bytového a ostatního hospodářství (Bc. Renáta Rárová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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0299/8
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 6399, pol. 5363, UZ 11 o 1 tis. Kč

0300/8
2

Aktualizace smlouvy č. NB 367/07
Rada městského obvodu
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě č. NB 367/07 se státním podnikem Česká pošta o dodávce prací a služeb v oblasti
automatizovaného zpracování dat včetně dohody k režimu předávání poštovních poukázek B.

0301/8
3

Kalendář příjmů a výdajů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015
Rada městského obvodu
bere na vědomí
kalendář příjmů a výdajů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015

0302/8
4

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních
Rada městského obvodu
bere na vědomí
1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 29, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce paní I. K.,
- PO 01, box č. 53, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan V. T.,
- PO 32, box č. 66, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. P., dle důvodové zprávy,
rozhodla
2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 32, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan R. B.,
- PO 42, box č. 11, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní Ing. H. V.,
- PO 51, box č. 70, NP na ul. L. Hosáka, nájemce paní D. K., dle důvodové zprávy
3)
zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

0303/8
5

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory-účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok
2015
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2015
dle příloh předloženého materiálu
souhlasí
s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih
rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2015
dle příloh předloženého materiálu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih
souhlasit s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace

0304/8
6

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 9
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J. M.,
0305/8
7

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 7, týkající se návrhu na likvidaci neupotřebitelného majetku, z jednání 8. schůze rady
městského obvodu k doplnění o seznam členů likvidační komise
jmenuje
Ing. Otakara Šimíka členem likvidační komise

0306/8
8

Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli J. K. a zůstavitelce Z. B.
Rada městského obvodu
rozhodla
nabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli J. K., finanční hotovost ve výši 520 Kč a osobní věci
rozhodla
nabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstavitelce Z. B., finanční hotovost ve výši 2 Kč a osobní věci bez
hodnoty.

0307/8
9

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 9, týkající se návrhu na likvidaci neupotřebitelného majetku, z jednání 8. schůze rady
městského obvodu k doplnění o seznam členů likvidační komise

0308/8
10

Odpisy pohledávek po zemřelých
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- pí D. B., ve výši 37.915,99 Kč s příslušenstvím za neuhrazený dluh odpovídající předpisu "ušlého"
nájemného a záloh na služby, ve výši 12.603,92 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r.
2000-2003, ve výši 3.350 Kč za soudní poplatky a ve výši 3.574 Kč za náklady exekučního vystěhování,
- p. J. N., ve výši 34.483,27 Kč s příslušenstvím za nájemné a zálohy na služby, ve výši 2.698,14 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 1996-2001, ve výši 3.920 Kč za náklady řízení,
- p. R. S. za nájemné a zálohy za služby ve výši 53.937 Kč s příslušenstvím za nájemné a zálohy na služby,
ve výši 15.531 Kč s příslušenstvím za refakturaci nákladů na opravu bytu, ve výši 4.200 Kč za náklady
řízení ve výši 18.382,40 Kč s příslušenstvím za nájemné, "ušlé nájemné" a zálohy na služby, ve výši 1.870
Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb, ve výši 2.280 Kč za náklady soudního řízení,
dle důvodové zprávy
doporučuje
zastupitelstvu mětstkého obvodu rozhodnout

0309/8
11

Dodatek č.8 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením "Dodatku č.8 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny" ze dne 7.2.2007 s
dodavatelem Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, PSČ 709 00 Ostrava, IČ 45193410 na odběrném
místě U Výtopny 9900, Ostrava - Zábřeh (hala Korýtko) dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc.Martina Bednáře k podpisu dodatku č.8.

0310/8
12

Započtení vynaložených nákladů spojených s provedením výměny vstupních dveří do objektu
Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
nezapočítat v nájemném náklady vynaložené nájemcem společností Vyšší odborná škola a Jazyková škola s
právem státní zkoušky SOKRATES, s.r.o. IČ: 27731073, se sídlem Mojmírovců 1002/42, 709 00 OstravaMariánské Hory, na provedení výměny vstupních dveří do objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, OstravaHrabůvka

0311/8
13

Výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání, zveřejnění záměru na pronájem prostoru
sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Čujkovova 11, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
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rozhodla
I. o podání výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání o velikosti 104,28 m2 v bytovém domě č.p.
1710 na ul. Čujkovova č. or. 11 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2070 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, paní Bc. Lucii Novákové, IČ: 87337487, Na Návsi 443/134, Ludgeřovice a panu Petru
Novákovi, IČ: 87352109, Markvartovická 52/48, Ludgeřovice, dle důvodové zprávy
II. o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o velikosti 104,28 m2 v bytovém domě
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, který je součástí
pozemku parc. č. st. 2070 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, paní Bc. Lucii Novákové, IČ: 87337487, Na Návsi
443/134, Ludgeřovice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce a s minimální výší nájemného 1.300
Kč/m2/rok za podmínky předchozího uhrazení celkové pohledávky evidované na nájmu předmětného
prostoru sloužícího podnikání, dle důvodové zprávy
0312/8
14

Rozšíření smlouvy o umístení technického zařízení v domě Výškovická 447/153
Rada městského obvodu
rozhodla
- o rozšíření předmětu smlouvy o umístění zařízení pro radiový odečet vodoměrů do části společného
prostoru obytného domu na ul. Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice, který je ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, společnosti Ostravské vodárny a kanalizace
a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava, IČ 45093673, z důvodu umístění dvou antén a dvou solárních
panelů o velikosti 87x70 cm (0,6 m2) na střechu daného domu,
-zvýšení úhrady za umístění zařízení o 50,- Kč/měsíc bez DPH, t.j. na výši úhrady celkem 250,-Kč/měsíc
bez DPH
dle důvodové zprávy.

0313/8
15

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Vlasty Vlasákové 15, 1+3, standard, č. b. 15
K. N.,
Čujkovova 31, 1+1, standard, č. b. 41
M. D.,
Čujkovova 7, 1+2, standard, č. b. 6
J. S.,
Vlasty Vlasákové 6, 1+2, standard, č. b. 13
M. B.,
Bedřicha Václavka 1, 1+2, standard, č. b. 19
S. R., zastoupený T. R. na základě Plné moci ze dne 26.07.2013

0314/8
16

Udělení souhlasu s umístěním sídla podnikání
Rada městského obvodu
rozhodla
o neudělení souhlasu s umístěním sídla podnikání pro p. M. K. v bytové jednotce č. 1 nacházející se v
bytovém domě č. p. 2423, č. or. 72 na ul. Volgogradská v O.-Zábřehu, jehož výlučným nájemcem je p. D.
K.

0315/8
17

Uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 77
M. P.

0316/8
18

Podání výpovědi z nájmu bytu, skončení nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 občanského zákoníku prostřednictvím JUDr. Milana
Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne 12.06.2008, dle
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důvodové zprávy
K. Z.
II.
o skončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku prostřednictvím JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č.
2591/47 ze dne 12.06.2008, dle důvodové zprávy
Š. B. E.,
S. S.,
K. M.,
B. T. ,
M. L. a M. B.
III.
o uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, dle důvodové zprávy
místnost č. 10 - L. M.
místnost č. 12 - K. J.
místnost č. 20 - S. Z.
0317/8
19

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k části dluhu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Vaňkova 48, 1+4, standard, č. b. 18
H. M.
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k části
dluhu o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

0318/8
20

Stanovení nájemného v rekonstruovaných domech na ul. Edisonova 17 a 19, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o výši smluvního nájemného 80,00 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc pro byty v rekonstruovaných
bytových domech č.p. 378 na ul. Edisonova č.or. 17, Ostrava-Hrabůvka, který je součástí pozemku parc. č.
332 v k.ú. Hrabůvka, č.p. 379 na ul. Edisonova č. or. 19, Ostrava-Hrabůvka, který je součástí pozemku
parc. č. 331 v k.ú. Hrabůvka, dle důvodové zprávy

0319/8
21

Návrh složení rozborové komise pro příspěvkovou organizaci Majetková správa Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
odvolává
Bc. Františka Dehnera, Mgr. Radima Miklase a Bc. Moniku Schromovou z rozborové komise pro
příspěvkovou organizaci Majetková správa Ostrava-Jih
jmenuje
p. Markétu Langrovou předsedkyní, Ing. Hanu Tichánkovou a Ing. Rostislava Hřivňáka členy rozborové
komise pro příspěvkovou organizaci Majetková správa Ostrava-Jih
schvaluje
složení rozborové komise pro příspěvkovou organizaci Majetková správa Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

0320/8
22

Uzavření dodatku na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v
budově č.p. 259, na ul. 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
uzavřít dodatek č.3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 23.02.2007, ve znění dodatků, na pronájem prostor
sloužících podnikání o výměře 102 m2 v budově č.p. 259 objekt občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku p. č. 1031 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. 29. dubna 33, OstravaVýškovice, kterým dojde ke změně nájemce z dosavadního nájemce - fyzické osoby Bc. Petr Novotný VONO
SPORT, se sídlem 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice, IČ: 73946648, na právnickou osobu VONO SPORT
s. r. o. , a dále k úpravě nájemního vztahu dle nového občanského zákoníku, ve znění přílohy č. 2
předloženého materiálu
II.
o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti VONO SPORT s. r. o., která vznikne přejmenováním
společnosti Třebovická obchodní s. r. o., IČ: 25838911, v prostorách budovy č.p. 259 objekt občanské
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vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. 1031 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy,
na ul. 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice, a to po dobu trvání nájemního vztahu k předmětnému prostoru
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě dle bodu I. tohoto
usnesení, a to po zapsání společnosti VONO SPORT s. r. o. do obchodního rejstříku
0321/8
23

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelých
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím po zemřelých :
- p. J. K., ve výši 29 071,- Kč z titulu vyčísleného příslušenství za neuhrazené služby spojené s bydlením,
- p. P. R. z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu ve výši 2 908,- Kč z titulu
soudních nákladů a ve výši 581 067,38 Kč z titulu vyčísleného příslušenství,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih
odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelých :
- p. J. K. ve výši 29 071,- Kč z titulu vyčísleného příslušenství za neuhrazené služby spojené s bydlením,
- p. P. R. ve výši 44 370,- Kč z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, ve výši 2
908,- Kč z titulu soudních nákladů a ve výši 581 067,38 Kč z titulu vyčísleného příslušenství,
dle důvodové zprávy.

0322/8
24

Odpisy pohledávek
Rada městského obvodu
souhlasí
s odpisy pohledávek s příslušenstvím za:
- KAPSIDA, s.r.o., IČ 25845809 z titulu nezaplaceného nájemného a dodávku elektrické energie ve výši Kč
6.000,-- a nákladů řízení ve výši Kč 1.000,-- B. V. z titulu škody na majetku ve výši Kč 11.218,50 a nákladů řízení ve výši Kč 700,-- V. I. zemř. 12.12.2011 z titulu nákladů na pohřbení ve výši Kč 952,--

0323/8
25

Odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odpisy pohledávek s příslušenstvím za:
- TAROKY&MARIÁŠ s.r.o., IČ 25911953 z titulu nezaplaceného nájemného za pronájem bývalých jeslí ve
výši Kč 133.593,50 a nákladů řízení ve výši Kč 1.800,-- K. R. z titulu nezaplaceného nájemného za pronájem pozemku ve výši Kč 21.983,-- a nákladů řízení ve
výši Kč 2.090,-doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o odpisu pohledávek s příslušenstvím za :
- TAROKY&MARIÁŠ s.r.o., IČ 25911953 z titulu nezaplaceného nájemného za pronájem bývalých jeslí ve
výši Kč 133.593,50 a nákladů řízení ve výši Kč 1.800,-- K. R. z titulu nezaplaceného nájemného za pronájem pozemku ve výši Kč 21.983,-- a nákladů řízení ve
výši Kč 2.090,--

0324/8
26

Petice občanů městského obvodu Ostrava-Jih (okolí HD Hlubina)
Rada městského obvodu
bere na vědomí
petici občanů městského obvodu Ostrava-Jih týkající se veřejného pořádku v okolí hotelového domu
Hlubina v Ostravě-Hrabůvce
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih výše uvedenou petici projednat

0325/8
27

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, za rok 2014
Rada městského obvodu
schvaluje
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Výroční zprávu o činnosti orgánů Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih v oblasti
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů za rok 2014
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi - tajemníkovi úřadu zveřejnit výroční zprávu na webových stránkách Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 28.2. 2015
Ing. Ludvíkovi Mrázovi - vedoucímu odboru vnitřních věcí zveřejnit výroční zprávu za rok 2014 na úřední
desce Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 28.2. 2015
0326/8
28

Termíny schůzí Rady městského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih na II. čtvrtletí roku 2015
Rada městského obvodu
mění
termín konání schůze rady městského obvodu ze dne 26. 2. 2015 na den 27. 2. 2015
schvaluje
termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva na II. čtvrtletí roku 2015 takto:
schůze
schůze
schůze
schůze
schůze
schůze
schůze

rady:
dne
9. 4. 2015
dne 23. 4. 2015
dne
7. 5. 2015
dne 21. 5. 2015
dne
4. 6. 2015
dne 18. 6. 2015

zasedání zastupitelstva:
zasedání dne
4. 6. 2015
0327/8
29

Poskytnutí peněžitého daru
Rada městského obvodu
rozhodla
poskytnout Československé obci legionářské, Hotel Legie, Sokolská 33, 120 00 Praha 2 peněžitý dar ve
výši 20 tis. Kč na úhradu nákladů (pronájem prostor, ubytování válečných veteránů a jejich doprovodu) při
příležitosti konání oslav 70. výročí vyvrcholení Ostravsko-opavské operace a osvobození města Ostravy.

0328/8
30

Zánik mandátu, prohlášení členem zastupitelstva
Rada městského obvodu
bere na vědomí
zánik mandátu Mgr. Bc. Vladislava Kovala, dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., O volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ke dni 27. 1. 2015
prohlašuje
p. Jaroslava Musiala, dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., O volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů,
členem Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za volební stranu ANO 2011 ode dne 28. 1. 2015

0329/8
32

Ukončení nájemní smlouvy a záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6022 o výměře 16 m², v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"
Rada městského obvodu
bere na vědomí
ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/0464/10/Ulr. ze dne 28. 7. 2010, uzavřené s panem R.
H. na základě které užíval pozemek pod zahradní chatkou, a to pozemek st.p.č. 6022 o výměře 16 m² v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko", ke dni 14. 10. 2014 dle důvodové zprávy
a rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6022 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou.

0330/8
33

Uplatnění předkupního práva dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout neuplatňovat předkupní právo dle § 3056 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník a nenabývat vlastnické právo v případě prodeje garáží nacházejících se v lokalitách
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řadových garáží a zahradních chatek nacházejících se v zahrádkářských osadách, ve vlastnictví jiných osob,
stojících na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih.
0331/8
34

Záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40m² a
p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 110m² , celková výměra 150m², v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná"
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m² a
p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 110 m², celková výměra zahrádky 150 m² v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná", ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání zahrádky č. 39 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

0332/8
35

Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 100/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1445
ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 13 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání
parkovacího stání č. 2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

0333/8
36

Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6612 o výměře 13 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
"Při Hůře"
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6612 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m² v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře", za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou.

0334/8
37

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem pozemku p.p.č. 439/43 zahrada o výměře 327 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

0335/8
38

Záměr pronájmu 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 (včetně patrových garáží) cizích vlastníků na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou:
1)pozemek st.p.č. 2110/8, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
2)pozemek st.p.č. 2321, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3)pozemek st.p.č. 2404, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4)pozemek st.p.č. 2435, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
5)pozemek st.p.č. 3656, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
6)pozemek st.p.č. 2954/1, zast. pl. o výměře 224 m2, jednotka č. 23/654, spoluvlastnický podíl o velikosti
1601/37376, tzn. 9,60 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
7)pozemek st.p.č. 2966/1, zast. pl. o výměře 230 m2, jednotka č. 11/367, spoluvlastnický podíl o velikosti
1619/38630, tzn. 9,64 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
8)pozemek st.p.č. 2967/2, zast. pl. o výměře 19 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 9,5 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
9)pozemek st.p.č. 2970/2, zast. pl. o výměře 19 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 9,5 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
10)pozemek st.p.č. 2972/1, zast. pl. o výměře 240 m2, jednotka č. 5/231, spoluvlastnický podíl o velikosti
1554/38594, tzn. 9,66 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
11) pozemek st.p.č. 2973/1, zast. pl. o výměře 153 m2, jednotka č. 6666/204, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1619/25444, tzn. 9,74 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
12)pozemek parc.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 516 m2, jednotka č. 24/690, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1508/42765, tzn. 18,20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

0336/8
39

Zrušení usnesení číslo 1673/37 a zřízení úplatného věcného břemene na pozemky v k.ú Zábřeh
nad Odrou, ul. Kosmonautů
Rada městského obvodu
zrušuje
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své usnesení číslo 1673/37 ze dne 5.1.2012, Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení
věcného břemene na pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů.
rozhodla
o uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene dle přílohy, na pozemky st.p.č. 3403 zastavěná
plocha a nádvoří a p.p.č. 654/40 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístěním
stavby přeložky NN přípojky v rámci akce "Zpevněné plochy a parkoviště ZŠ Kosmonautů, Ostrava - Jih" v
celkové délce 16,04 bm pod povrchem dotčených pozemků, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, v celkové délce 16,04 bm, za jednorázovou
úhradu ve výši 121,-Kč včetně DPH
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:
a) umístění a užívání přeložky NN přípojky
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby přeložky NN přípojky, a to vše v rozsahu
daném přiloženým geometrickým plánem č.3173-604/2014.
0337/8
40

Schválení smlouvy o připojení odběrného místa elektrického zařízení k distribuční soustavě
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4 kV (NN).
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony souvísející s uzavřením smlouvy
Termín: 27. 02. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřir návrh smlouvy
Termín: 19. 02. 2015

0338/8
41

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko projekt Učebny fyziky a chemie
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, která by měla být uzavřena mezi
Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Regionální radou regionu
soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ:
75082616 na spolufinancování projektu Učebny fyziky a chemie
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
k projektu Učebny fyziky a chemie

0339/8
43

Projednání podnětu Ing. J. N. - celoroční údržba zeleně
Rada městského obvodu
projednala
podnět podle § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zaslaný
Ing. J. N. dne 12. 1. 2015, jehož předmětem je údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v rámci
městského obvodu Ostrava-Jih
schvaluje
předložený text odpovědi na tento podnět.
ukládá
Martinu Bednářovi, starostovi
zaslat odpověď na podnět Ing. J. N. ve věci údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch.
Termín: 16. 02. 2015

0340/8
44P

Modernizace kina LUNA, rekonstrukce vestibulu a přilhlých prostor - dodatek č. 2 k SoD
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/14 na veřejnou zakázku "Modernizace kina LUNA,
rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor", kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 505
919,00 Kč bez DPH na částku 12 118 513,92 Kč bez DPH a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto
zakázku, a to z důvodu realizace dodatečných prací a neprovádění některých prac, seí zhotovitelem firmou
FICHNA - HUDECZEK a.s.
bere na vědomí
zvýšení částky DPH o 106 242,99 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové povinnosti na příjemce
plnění
ukládá
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Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smouvě o dílo č. 4/034/025/14
Termín: 27. 02. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/14 na výše uvedenou zakázku
Termín: 20. 02. 2015
0341/8
45P

Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4/034/039/2014 na veřejnou zakázku "Zateplení ZŠ B. Dvorského,
Ostrava-Dubina" se zhotovitelem INTOZA s.r.o., kterým se:
1/ mění termín na zaslání písemné výzvy objednatele na předání staveniště zhotoviteli do pěti měsíců od
podpisu smlouvy,
2/ vypouští text o ukončení stavby do 31.8.2015, délka trvání realizace stavby 180 kalendářních dnů se
nemění.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
4/034/039/2014 na realizaci Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina.
Termín: 26. 02. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/039/2014 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 20. 02. 2015

0342/8
46P

Žádost dodavatele na prominutí smluvní pokuty - VZ 73.14 dodání čtyř nových motorových
vozidel a odkup použitých vozidel
Rada městského obvodu
rozhodla
o neprominutí smluvní pokuty dle Kupní smlouvy č. 2/034/031/2014 ve výši 51 435 Kč včetně příslušenství
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zaslat prodávajícímu Auto Doležal, s.r.o informaci o rozhodnutí rady městského obvodu neprominout
smluvní pokutu dle Kupní smlouvy 2/034/031/2014
Termín: 20. 02. 2015

0343/8
47P

Podmínky výzvy (stav. práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Výměna oken školní družiny při ZŠ Šeříková, OstravaVýškovice
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 3.15 k provedení stavebních prací
"Výměna oken školní družiny při ZŠ Šeříková, Ostrava-Výškovice“ 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, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém a
upraveném přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
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zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 3.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 26. 03. 2015
0344/8
48P

Přehled o smluvních pokutách udělených odborem investičním za IV. čtvrtletí roku 2014
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled o smluvních pokutách udělených odborem investičním za IV. čtvrtletí roku 2014

0345/8
50P

Varianty - připadnutí nebo nepřipadnutí jistoty, zrušení ZŘ nebo výzva k součinnosti uchazeči
druhému v pořadí (OZŘ dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o připadnutí poskytnuté peněžní jistoty ve výši Kč 200.000,00 zadavateli v souladu s ust. § 67 odst. 7
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že vybraný
uchazeč BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 27800466, dne 4. 2.
2015 odmítl poskytnout součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona, čímž odmítl uzavřít se
zadavatelem smlouvu o dílo podle § 82 odst. 4 zákona u VZ 12.14 "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15,
Ostrava-Zábřeh"
rozhodla
zrušit otevřené zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 12.14 na provedení stavebních prací
"Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" dle § 84 odst. 2 písm. c) v návaznosti na ust. § 82
odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů uvedených
v důvodové zprávě tohoto přínosu
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 12.14 vyplývající z usnesení
Termín: 27. 02. 2015

0346/8
51P

Zrušení dílčí části 2. - ostatní, části A (výpočetní technika) - (dodávky, otevřené řízení dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Přírodovědné učebny
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit dílčí část 2. - ostatní, část A - výpočetní technika nadlimitní veřejné zakázky VZ 69.14 na poskytnutí
dodávky "Přírodovědné učebny" dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 69.14 vyplývající z usnesení
Termín: 20. 02. 2015

0347/8
52P

Zrušení dílčí části 2. - ostatní, části A (výpočetní technika) - (dodávky, otevřené řízení dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Učebny fyziky a
chemie
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit dílčí část 2. - ostatní, část A - výpočetní technika nadlimitní veřejné zakázky VZ 70.14 na poskytnutí
dodávky "Učebny fyziky a chemie" dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 70.14 vyplývající z usnesení
Termín: 20. 02. 2015

0348/8
53

Aktualizace Přílohy č. 1 a č. 2 Zřizovací listiny MSOJ
Rada městského obvodu
souhlasí
I. se svěřením movitého majetku - motorového vozidla Dacia Logan sedan, SPZ 8T7 5535 v pořizovací
hodnotě 224.900,00 Kč příspěvkové organizaci Majetková správa Ostrava-Jih
II. s aktualizovaným zněním přílohy č. 1 a 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Majetková správa
Ostrava-Jih
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

17.2.2015 10:37

about:blank

0349/8
54

Návrh rozpočtového opatření č. 2
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 67 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6330, pol. 5347, UZ 11 o 67 tis. Kč
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
31

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Rada městského obvodu
bere na vědomí
dopis Spolku LUNGTA, Dlouhá 2, Praha 1, týkající se žádosti o projednání připojení se k mezinárodní
kampani "Vlajka pro Tibet"
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu připojit se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

42

Návrh dohody o splátkách a o ukončení řízení - Ing. J. S.
Rada městského obvodu
souhlasí
VARIANTA A
s uzavřením Dohody o splátkách a o ukončení řízení mezi Statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih a Ing. J. S. Na základě uvedené dohody uhradí Ing. S. Statutárnímu městu Ostrava,
městskému obvodu Ostrava-Jih částku 125.205,- Kč formou 42 měsíčních splátek ve výši 3.000,- Kč (41
splátek) a ve výši 2.205,- Kč (poslední 42. splátka), za to budou ze strany městského obvodu Ostrava-Jih
zastavena veškerá probíhající řízení vedoucí k vymožení pohledávek vůči Ing. S. To vše pouze pod
podmínkou, že ze strany Ing. S. dojde k zastavení veškeré probíhající procesní aktivity u soudů České
republiky v řízeních, kde na druhé straně jako účastník řízení vystupuje Statutární město Ostrava, městský
obvod Ostrava-Jih.
a
a dále se zastavením veškerých řízení vedoucích k vymožení pohledávek vedených proti Ing. J. S.,
doporučuje
VARIANTA A
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s uzavřením Dohody o splátkách a o ukončení řízení
mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a Ing. J. S., Na základě uvedené
dohody uhradí Ing. S. Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih částku 125.205,- Kč
formou 42 měsíčních splátek ve výši 3.000,- Kč (41 splátek) a ve výši 2.205,- Kč (poslední 42. splátka), za
to budou ze strany městského obvodu Ostrava-Jih zastavena veškerá probíhající řízení vedoucí k vymožení
pohledávek vůči Ing. S. To vše pouze pod podmínkou, že ze strany Ing. S. dojde k zastavení veškeré
probíhající procesní aktivity u soudů České republiky v řízeních, kde na druhé straně jako účastník řízení
vystupuje Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih.
a dále
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit se zastavením veškerých řízení vedoucích k
vymožení pohledávek vedených proti Ing. J. S.,
nesouhlasí
VARIANTA B
s uzavřením Dohody o splátkách a o ukončení řízení mezi Statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih a Ing. J. S. Na základě uvedené dohody uhradí Ing. S. Statutárnímu městu Ostrava,
městskému obvodu Ostrava-Jih částku 125.205,- Kč formou 42 měsíčních splátek ve výši 3.000,- Kč (41
splátek) a ve výši 2.205,- Kč (poslední 42. splátka), za to budou ze strany městského obvodu Ostrava-Jih
zastavena veškerá probíhající řízení vedoucí k vymožení pohledávek vůči Ing. S.
To vše pouze pod podmínkou, že ze strany Ing. S. dojde k zastavení veškeré probíhající procesní aktivity u
soudů České republiky v řízeních, kde na druhé straně jako účastník řízení vystupuje Statutární město
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih.
a
a dále se zastavením veškerých řízení vedoucích k vymožení pohledávek vedených proti Ing. J. S.,
nedoporučuje
VARIANTA B
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s uzavřením Dohody o splátkách a o ukončení řízení
mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a Ing. J. S., Na základě uvedené
dohody uhradí Ing. S. Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih částku 125.205,- Kč
formou 42 měsíčních splátek ve výši 3.000,- Kč (41 splátek) a ve výši 2.205,- Kč (poslední 42. splátka), za
to budou ze strany městského obvodu Ostrava-Jih zastavena veškerá probíhající řízení vedoucí k vymožení
pohledávek vůči Ing. Schwarzerové. To vše pouze pod podmínkou, že ze strany Ing. S. dojde k zastavení
veškeré probíhající procesní aktivity u soudů České republiky v řízeních, kde na druhé straně jako účastník
řízení vystupuje Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih.
a dále
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit se zastavením veškerých řízení vedoucích k
vymožení pohledávek vedených proti Ing. J. S.

15 z 17

17.2.2015 10:37

about:blank

49P

Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za IV. čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o. a odboru bytového a ostatního hospodářství
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 2014 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2014 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2014 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2014 odboru bytového a ostatního hospodářství,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn
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Tiskové opravy
TO

Modernizace kina LUNA, rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor, T. O. usn. č. 290/6 ze dne
29.1.2015
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/14 na veřejnou zakázku "Modernizace kina LUNA,
rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor", kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 212
882,00 Kč na částku 11 612 594,92 Kč bez DPH a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku,
a to z důvodu realizace dodatečných prací a neprovádění některých prací a mění se termín dokončení prací
dodávek dle čl. II odst. 1: do 150-ti kalendářních dnů od zahájení prací, se zhotovitelem FICHNA HUDECZEK a.s.
bere na vědomí
zvýšení částky DPH o 44 705,22 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové povinnosti na příjemce
plnění
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/14
Termín: 28. 01. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/14 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 03. 02. 2015
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