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Přehled usnesení 81. schůze Rady městského obvodu, ze dne 25. 8. 2016 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3234/81 1. Zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 6. 2016 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3235/81 2. Návrh rozpočtového opatření č. 23/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3236/81 3. Náhrada ušlého zisku v důsledku úrazu (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3237/81 4. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb-plnění usnesení č. 0234/7 (RNDr. František
Staněk, Ph.D. místostarosta)

3238/81 5. Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3239/81 6. 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)

3240/81 7. Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkovou
organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

3241/81 8. Úprava "Zásad 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" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3242/81 9. Pronájem části pozemku  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Krokova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3243/81 10. Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Hrabůvka, lokalita "ul. Oráčova" (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3244/81 12. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů – restaurační zahrádka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3245/81 13. Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3246/81 14. Předání majetku statutárnímu městu Ostrava (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3247/81 15. Souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF, lokalita Drůbeží, k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

3248/81 16. Souhlas s umístěním a realizací stavby na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3249/81 17. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene  - služebnosti na částech
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Ignáta Herrmanna (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3250/81 18. Ukončení smlouvy o nájmu částí pozemků a záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě "Pavlovova -
Rudná, k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3251/81 19. Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku a záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Drůbeží, k.ú.
Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3252/81 20. Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rýparova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3253/81 21. Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3254/81 22. Dodatek číslo 001 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí, distribuční
sazby D01d a D02d (Markéta Langrová, člen rady)

3255/81 23. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002 (Markéta Langrová, člen rady)

3256/81 24. Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3257/81 25. Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

3258/81 26. Ukončení nájmu bytu dohodou, zajištění náhradního bytu, uzavření smlouvy o ubytování, pronájem bytu,
pronájem bytu vyčl. pro potřeby sociálního bydlení (Markéta Langrová, člen rady)

3259/81 27. Zveřejnění záměru na pronájem prostor v bytovém domě na ul. Volgogradská 20, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

3260/81 28. Žádost o uzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu v objektu na ul. 29. dubna 259/33, O.-Výškovice (po
zániku práva k nájmu bytu) (Markéta Langrová, člen rady)

3261/81 29. Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta
Langrová, člen rady)

3262/81 30. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa (Věra Válková, místostarostka)

3263/81 31. Schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek (Věra Válková, místostarostka)

3264/81 32. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin (Věra Válková, místostarostka)

3265/81 33. Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 6. 2016 (Bc. Martin Bednář, starosta)
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3266/81 34P. Stanovení platu řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3267/81 35P. Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova - dodatek
č. 2 (Bc. František Dehner, místostarosta)

3268/81 36P. Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba I. etapa - odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě s ČEZ a.s. (Bc.
František Dehner, místostarosta)

3269/81 37P. Oprava Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předp.) - Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO,
městského obvodu Ostrava-Jih” (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3270/81 38P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů - Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště - dvory B. Četyny, V. Vlasákové, B.
Václavka" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3271/81 39P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů - Zpracování projektové dokumentace na „Parkoviště ul. Cholevova, ul. F. Lýska“ (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3272/81 40P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů - Zpracování projektové dokumentace na „Parkoviště ul. na Obecní 20, ul. na Obecní 10, ul.
Aviatiků“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3273/81 41P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) -  "Rámcová smlouva na zpracování žádostí o
podporu k projektům předkládaným do programů v programovém období 2014-2020" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3274/81 42P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) -  "Technické zabezpečení voleb do
zastupitelstev krajů 2016" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3275/81 43P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Nové parkovací plochy, prodloužení
stávající nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa ul. B. Václavka, kat. ú. Dubina u Ostravy (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3276/81 44P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava hrací plochy pro míčové
sporty ZŠ Srbská 2, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3277/81 45P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Opravy výtluků na komunikacích
svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3278/81 47P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)  - Zpracování projektové
dokumentace na "Vybudování bezbariérového přístupu do 2.NP objektu na ul. Provaznická 1244/62,
Ostrava-Hrabůvka" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3279/81 48. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická -
železniční zastávka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3280/81 49. Stanovení užívat závěsný odznak se znakem ČR (Bc. Martin Bednář, starosta)

3281/81 50P. Výběr nejvhodnější nabídky  - Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na
území MOb v-O. Jih v letech 2016 - 2018 vč. čištění MK v zónách č. 1, 2, 4, a 5 (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3282/81 51P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování kanalizační přípojky pro
budovu A na ul. Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3283/81 52P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava přístupových schodišť a
rampy v areálu objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3284/81 53. Předfinancování a spolufinancování projektu "Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh" (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

3285/81 54. Změna nájemní smlouvy na pronájem prostor na ul.Hulvácká 1, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

3286/81 55. Schválení podmínek užívání sklepního prostoru v bytovém domě na ul. Výškovická 151, O.-Výškovice
(Markéta Langrová, člen rady)

3287/81 56. Zřízení věcného břemene  - služebnosti inženýrské sítě v bytových domech (Markéta Langrová, člen rady)

3288/81 57. Přihláška k odběru tepla (Markéta Langrová, člen rady)

3289/81 58P. Veřejná zakázka ,,Provedení stavebních prací v budově B a D ÚMOb Ostrava-Jih" (Markéta Langrová, člen
rady)

3290/81 59. Výpůjčka části prostor v objektu Edisonova 82, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

nepřijato 11. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova – restaurační zahrádka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

nepřijato 46P. Předkládání Přehledů o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH za III. čtvrtletí 2014 -
IV. čtvrtletí 2015 a od Kč 100 do Kč 300 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. - II. čtvrtletí 2016 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

about:blank

3 z 21 29.8.2016 15:41



 

3234/81  
1

Zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 6. 2016

Rada městského obvodu

projednala

plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - červen 2016
dle předloženého materiálu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

vzít na vědomí plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - červen 2016
ukládá

místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit Zprávu o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k
30. 6. 2016 zastupitelstvu městského obvodu

3235/81  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 23/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 6003 o 339 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6122, ORG 6003 o 339 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 44 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9,  § 6171, pol. 5166 o 44 tis. Kč

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o  150 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6115, pol. 51xx o 150 tis. Kč

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 300 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 300 tis. Kč

5)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6122, ORG 31132 o 154 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5137 o 154 tis. Kč

6)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3292, pol. 6121, ORG 6001 o 17 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 5166 o 17 tis. Kč

7)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o  1 200 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3392, pol. 5331 o 1 200 tis. Kč

3236/81  
3

Náhrada ušlého zisku v důsledku úrazu

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o náhradu ušlého zisku paní V. N.,

3237/81  
4

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb-plnění usnesení č. 0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
za období od 01.04.2016 do 30.06.2016

3238/81  
5

Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

Rada městského obvodu

ukládá

řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace odvod
finančních prostředků z investičního fondu ve výši 600 tis. Kč na účet zřizovatele dle důvodové zprávy.

3239/81  
6

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
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Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem Dohody o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů v
Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika – Polsko uvedené v příloze č. 1
souhlasí

se změnou termínu podání žádosti o dotaci na projekt "Mateřské školy bez hranic" v rámci výzvy z programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat žádost o dotaci na projekt "Mateřské školy
bez hranic" v rámci výzvy z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dle důvodové zprávy
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout uzavřít  Dohodu o spolupráci  na  mikroprojektu
typu A realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko uvedenou v příloze č. 1
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu pro podání žádosti o dotaci
Termín: 03. 10. 2016

3240/81  
7

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví Základní školy a mateřské školy OstravaHrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace -  finanční dar ve výši Kč 20 000,00 dle důvodové zprávy

3241/81  
8

Úprava  "Zásad  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"

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu "Zásad 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" s účinnosti od 1.9.2016, dle důvodové zprávy

3242/81  
9

Pronájem části pozemku  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Krokova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č.  458/11 - zahrada  o celkové výměře 72 m²,  v k.ú.  Zábřeh nad Odrou
lokalita "ul. Krokova", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava -
Jih, za účelem užívání jako zahrádky č. 8, paní H. M., bytem Krokova 795/11, Ostrava - Zábřeh, za cenu 11
Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 792 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

3243/81  
10

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. 20 paní B. T., bytem Oráčova 773/10, 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.

3244/81  
12

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů – restaurační zahrádka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  část  pozemku p.p.č.  245/1 ostatní  plocha,  zeleň o  výměře  85 m²  v  k.ú.  Hrabůvka,  ulice
Zlepšovatelů, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, Martinu
Hrubešovi, IČO: 654 84 495, bytem Staroveská 296, 739 44 Brušperk, za účelem provozování restaurační
zahrádky,  s výší nájemného 10 Kč/m²/rok,  tj.  za celkové roční nájemné 850,- Kč,  na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

3245/81  
13

Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

about:blank
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rozhodla

1. pronajmout parkovací stání č. 65 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský
Les, Mgr. V. P.,  bytem L. Hosáka 1007/25, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou a  s  výší
nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

2. pronajmout parkovací stání č. 70 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če,
garáž,  která je  součástí  pozemku parc.č.  199 v k.ú. Dubina u Ostravy,  ul.  Bedřicha Václavka,  Ostrava-
Bělský Les, panu P. S., bytem Na Nový svět 59, Krmelín, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně
DPH

3. pronajmout parkovací stání č. 15/1 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka, Ostrava-Bělský
Les, paní L. H., bytem V. Jiříkovského 134/18, Ostrava-Dubina, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování motocyklu, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 400 Kč včetně
DPH

a uzavřít nájemní smlouvy dle vzorové nájemní smlouvy schválené radou městského obvodu dne 3. 12.
2015, usnesením č. 1806/48

3246/81  
14

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava

Rada městského obvodu

souhlasí

s předáním majetku - veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce "VZ 08.16 Parkoviště        
     ul. Výškovická 70-72, parcela č. 783/2,783/7,783/8, k.ú. Zábřeh nad Odrou" v hodnotě 107 087,40 Kč    
          vč. DPH do majetku statutárního města Ostravy
zmocňuje

vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu

3247/81  
15

Souhlas  s  dočasným  odnětím  zemědělské  půdy  ze  ZPF,  lokalita  Drůbeží,  k.ú.  Výškovice  u
Ostravy

Rada městského obvodu

souhlasí

s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu části pozemku parc.č. 823 orná půda
(ZPF) o celkové výměře 18,7 m2 dle zákresu ve snímku katastrální mapy, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,  pro účely  umístění
dřevěného zahradního altánu o rozměrech 3,15 m x 3,08 m a zahradního domku o rozměrech 3,0 m x 3,0 m
 s tím, že žadatel uhradí veškeré náklady s tímto spojené

3248/81  
16

Souhlas s umístěním a realizací stavby na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby pod názvem „Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická“ na částech
pozemků p.p.č.  654/26 ostatní  plocha,  zeleň,  p.p.č.  654/32 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.p.č.
654/38 ostatní plocha, dráha, p.p.č. 783/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 783/8 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1095/23 ostatní plocha, ostatní komunikace,
vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, kdy investorem stavby je statutární město Ostrava

3249/81  
17

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene  - služebnosti na
částech pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Ignáta Herrmanna

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby nové kanalizační přípojky v délce cca 5 bm a stavby rekonstrukce
stávající vodovodní přípojky v délce cca 11 bm, vše v rámci stavby pod názvem „Novostavba RD na ulici
Ignáta  Herrmanna“,  na  částech   pozemku  p.p.č.  451/20  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  v  k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k částem pozemku p.p.č. 451/20 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace  v  k.ú.   Hrabůvka,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby nové kanalizační přípojky v délce cca 5 bm a
stavby  rekonstrukce  stávající  vodovodní  přípojky  v  délce  cca  11 bm,  vše  v  rámci  stavby  pod názvem
„Novostavba RD na ulici Ignáta Herrmanna“, ve prospěch nemovité věci - pozemku p.p.č. 451/11 zahrada v
k.ú.  Hrabůvka,  která  je  ve  spoluvlastnictví  manželů Ing.  D.  Š.  a  Ing.  K.  Š.,  oba  bytem Dr.  Martínka
1166/69,  700 30 Ostrava-Hrabůvka,  za  úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za  každý i  započatý  bm
kanalizační přípojky a vodovodní přípojky

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

do doby  geometrického zaměření,  nejdéle  však  do 31.8.2018 uzavřít  se  spoluvlastníky  pozemku p.p.č.
451/11 zahrada v k.ú. Hrabůvka, manžely Ing. D. Š. a Ing. K. Š., oba bytem Dr. Martínka 1166/69, 700 30
Ostrava-Hrabůvka, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu
o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3250/81  
18

Ukončení  smlouvy  o  nájmu  částí  pozemků  a  záměr  na  pronájem  částí  pozemků  v  lokalitě
"Pavlovova - Rudná, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č.  7/014/43/13/Ulr na nájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní
plocha, jiná plocha a p.p.č.  644/2 - ostatní plocha, dráha o celkové výměře 120 m²,  v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, užívaných
jako zahrádka č. 27 dohodou ke dni 14. 9. 2016 a uzavřít s panem D. V., bytem Jičínská 278/5, Ostrava -
Výškovice, Dohodu o ukončení nájmu ve znění přílohy tohoto materiálu

a rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m² a p.p.č.
644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 100 m², celková výměra činí 120 m²,  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za
účelem užívání zahrádky č. 27 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3251/81  
19

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku a záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul.
Drůbeží, k.ú. Výškovice u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/242/15/Dzi na nájem části pozemku p.č. 826 - ostatní plocha,
jiná  plocha o  výměře  387 m²,  v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,
svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, užívaného jako zahrádka, dohodou ke dni 14. 9. 2016 a uzavřít
s panem K. C., bytem Staňkova 239/26, Ostrava - Výškovice, Dohodu o ukončení nájmu ve znění přílohy
tohoto materiálu

a rozhodla

o záměru na pronájem části  pozemku p.č.  826 - ostatní  plocha,  jiná  plocha o výměře  387 m²,  v  k.ú.
Výškovice u Ostravy, za účelem užívání zahrádky  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3252/81  
20

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rýparova

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout dvě části pozemku p.p.č. 632/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 a
35 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  užívání  dvou  předzahrádek  rodinných  domů,  na  dobu  neurčitou  s  tříměsíční
výpovědní dobou

3253/81  
21

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. 15 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 o výměře 1052 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

2) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 19/1 v podzemním 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

3254/81  
22

Dodatek číslo 001 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí,
distribuční sazby D01d a D02d

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením Dodatku číslo 001 ,,Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí",
distribuční sazby D01d a D02d mezi SMO, městským obvodem Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30
Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451 a obchodní firmou ČEZ Prodej, s.r.o.,  se sídlem Duhová 1/425, 140 53
 Praha 4, IČ 27232433 z důvodu úpravy individuální ceny silové elektřiny pro 384 odběrných míst v bytových
domech ve vlastnictví SMO, MOb Ostrava-Jih

about:blank
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dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu Dodatku číslo 001.

3255/81  
23

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků s evidovanými dluhy vzniklými na nájmu prostor sloužících podnikání a dalších prostor v
bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, v
hodnotě pohledávky nad 10.000 Kč, včetně způsobu zajištění těchto pohledávek ke dni 30.06.2016

3256/81  
24

Podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

podle ustanovení § 2275 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění o neudělení
souhlasu k podnájmu bytu č. 40 nacházejícím se v 9. nadzemním podlaží, který je součástí pozemku parcelní
č.  130 - zastavěná plocha a  nádvoří  o  výměře  478 m2 v  katastrálním území Dubina u Ostravy,  jehož
součástí je stavba s číslem popisným 930, adresní místo Bohumíra Četyny 2, obec Ostrava jeho výlučnému
nájemci pí J.  H.,  bytem Bohumíra Četyny 930/2,  Ostrava-Bělský Les,  zastoupené zmocněncem p. J.  P.,
bytem Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, na základě Plné moci ze dne 16.05.2011, dle důvodové
zprávy

3257/81  
25

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy
o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

P. Lumumby 10, 1+2, standard, č. b. 10
M. D., Pavlovova 67

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 67
Š. M., Horymírova 124

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 29
V. M., Rodinná 48

Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 9
H. D., M. Bajera 6, O.-Poruba  

Lumírova 7, 1+2, standard, č. b. 2
H. J., J. Seiferta 20, O.-Polanka a H. E., J. Seiferta 20, O.-Polanka

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

M. D., Pavlovova 67, č. b. 4
rozhodla

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

3258/81  
26

Ukončení  nájmu  bytu  dohodou,  zajištění  náhradního  bytu,  uzavření  smlouvy  o  ubytování,
pronájem bytu, pronájem bytu vyčl. 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

J. M., Zlepšovatelů 8/553, č. b. 2
K. M., Čujkovova 23/1715, č. b. 69
M. A., V. Košaře 3/123, č. b. 53
Ř. A., Horymírova 125/3064, č. b. 67
S. M., Volgogradská 2376/92, č. b. 9
S. P., Markova 2947/16, č. b. 7
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II.

o pronájmu náhradního bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy

Jubilejní 21/280, 1+1, standard, č. b. 2
B. I., Jubilejní 59/349

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

Breškovec Ivan, nar. 03.03.1959, Jubilejní 59/349, č. b. 2

III.

o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul.  Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou s
účinností od 01.09.2016, dle důvodové zprávy

místnost č. 10 - L. M., Horní 3
místnost č. 12 - K. J., F. Formana 33
místnost č. 17 - D. R., Horní 3
místnost č. 20 - S. Z., Dr. Martínka 45

IV.

1) o pronájmu bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Volgogradská 117/2393, 1+2, standard, č. b. 5
Ś. O., Jiskřiček 8/2216 a Š. J., Jiskřiček 8/2216

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

Š. O., Jiskřiček 8/2216 a Š. J., Jiskřiček 8/2216, č. b. 10

V.

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. 23
B. D., Čujkovova 31/1719

3259/81  
27

Zveřejnění záměru na pronájem prostor v bytovém domě na ul. Volgogradská 20, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání o výměře 55,24 m2 v bytovém domě ve
vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeném  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  č.  p.  2462  na  ul.
Volgogradská č. or. 20 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2868 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výši nájemného 510 Kč/m2/rok, bez
určení účelu užívání za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány sázkové hry podle § 2 písm. e), g),
i),  l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

3260/81  
28

Žádost o uzavření  smlouvy  ke společnému nájmu bytu  v  objektu  na ul.  29.  dubna 259/33,
O.-Výškovice (po zániku práva k nájmu bytu)

Rada městského obvodu

rozhodla

o neuzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu o vel. 1+3 (standard) nacházejícím se v 1. nadzemním
podlaží,  který je  součástí  pozemku parcelní č.  1031 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3936 m2 v
katastrálním území Výškovice u Ostravy, jehož součástí je stavba s číslem popisným 259, adresní místo 29.
dubna 33, obec Ostrava s p. V.  V.,  29.  dubna 259/33, Ostrava-Výškovice a pí Z. V., 29. dubna 259/33,
Ostrava-Výškovice, dle důvodové zprávy
trvá

na vyklizení bytu o vel. 1+3 (standard) nacházejícím se v 1. nadzemním podlaží, který je součástí pozemku
parcelní č. 1031 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3936 m2 v katastrálním území Výškovice u Ostravy,
jehož součástí je stavba s číslem popisným 259, adresní místo 29. dubna 33, obec Ostrava, dle důvodové
zprávy
rozhodla

podat žalobu u Okresního soudu v Ostravě vůči p. V. V.,  29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice a pí Z. V.,
29.  dubna  259/33,  Ostrava-Výškovice,  o  vyklizení  bytu  o  vel.  1+3  (standard)  nacházejícím  se  v  1.
nadzemním podlaží, který je součástí pozemku parcelní č. 1031 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3936
m2 v katastrálním území Výškovice u Ostravy, jehož součástí  je  stavba s číslem popisným 259,  adresní
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místo 29. dubna 33, obec Ostrava, dle důvodové zprávy

3261/81  
29

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu na dobu určitou, a to ode dne uzavření smlouvy o
nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Tarnavova 3015/6, 1+3, standard, č. b. 9
P. J.,  Tarnavova 3015/6, Ostrava-Zábřeh a N. J., Tarnavova 3015/6, Ostrava-Zábřeh

Letecká 353/11, 1+3, standard, č. b. 3
N. M., dosud bytem Josefa Kavky 3112, Frýdek-Místek

Jubilejní 305/47, 1+4, standard, č. b. 1
R. H., Jubilejní 305/47, Ostrava-Hrabůvka a Denisa Hamrosi, nar. 09.10.1983, Jubilejní 305/47, Ostrava-
Hrabůvka

II.

o neuzavření smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

V. Jiřikovského 170/33, 1+2, standard, č. b. 16
R.  L.,  V.  Jiřikovského 170/33,  Ostrava-Dubina,  zastoupena zmocněncem M.  L.,  V.  Jiřikovského 170/33,
Ostrava-Dubina
trvá

na vyklizení bytu na základě usnesení Exekutorského úřadu Znojmo, o nařízení exekuce, ze dne 04.04.2016,
č.j. 91 EXE 10618/2016-14 (právní moc dne 16.06.2016), dle důvodové zprávy

V. Jiřikovského 170/33, 1+2, standard, č. b. 16
R. L., V. Jiřikovského 170/33, Ostrava-Dubina

3262/81  
30

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 9/031/049/12 ze dne 27.06.2012, s nájemcem P. H., posld.
bytem Ukrajinská 1441/22, 708 00 Ostrava-Poruba, ke dni 31.08.2016

souhlasí

s návrhem Dohody  o ukončení  smlouvy  o nájmu hrobového místa  č.  9/031/049/12,  a  to  dle  důvodové
zprávy

3263/81  
31

Schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek, Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, a to v oddílu B části
II. těchto Zásad, při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Mechanizovaná výsadba cibulovin v
městském obvodu Ostrava-Jih“ odborem dopravy a komunálních služeb v předpokládané výši Kč 500.000,00
bez DPH

3264/81  
32

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin

Rada městského obvodu

souhlasí

s kácením 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata), na kterou se vztahuje povinnost vydání rozhodnutí o povolení
kácení v rámci stavby "Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP" pro investora stavby Statutární město
Ostrava,  za  podmínky  vydání  souhlasu provozovatele  kanalizačního  řádu s umístěním  1 ks lípy  srdčité
(obvod kmene 18-20 cm) v ochranném pásmu kanalizace - výsadba na původní místo kácené dřeviny

a zmocňuje
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podáním  žádosti  o  povolení  kácení  společnost  OVaK a.s.  se  sídlem Nádražní  28/3114,  729 71 Ostrava-
Moravská Ostrava, IČ: 45193673,  pro investora stavby Statutární město Ostrava.

3265/81  
33

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 6. 2016

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k datu 30. 6. 2016
schvaluje

plán práce jednotlivých komisí rady na II. pololetí 2016

3266/81  
34P

Stanovení platu řediteli  Základní školy  a mateřské školy  Ostrava-Bělský  Les,  B.Dvorského 1,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

stanoví

v  souladu se zákonem č.262/2006 Sb.,  zákoník  práce, v  platném znění,  v  souladu s nařízením vlády č.
564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,  ve znění pozdějších
předpisů a v souladu se "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", plat řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les,
B.Dvorského 1, příspěvkové organizace Mgr. Miloši Kosíkovi, Ph.D. s účinnosti od 1.9.2016
zmocňuje

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

3267/81  
35P

Regenerace  sídliště  Ostrava-Jih,  řešení  statické  dopravy  ul.  Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova - dodatek č. 2

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  dílo  agendové  číslo  S/0554/2016/INV  na  veřejnou  zakázku
"Regenerace  sídliště  Ostrava-Jih,  řešení  statické  dopravy  ul.  Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova"  se
zhotovitelem AWT Rekultivace a.s, IČ 47676175, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku
62 418,39 Kč bez DPH na částku 4 110 914,56 Kč bez DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto
zakázku,  a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací a mění se
termín dokončení prací a dodávek dle SoD čl. V., v odst..1 do 98 kalendářních dnů od zahájení realizace díla.
bere na vědomí

zvýšení částky DPH z  850 184,20 Kč o 13 107,86 Kč na 863 292,06 Kč u této zakázky
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  související  s uzavřením dodatku č.  2 k  SoD agendové  číslo  S/0554
/2016/INVl
Termín: 06. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 2 k SoD agendové číslo S//0554/2016/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 02. 09. 2016

3268/81  
36P

Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba I. etapa - odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě s ČEZ
a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě včetně dodatku č. 1 s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ
Distribuce a.s. č. 12/782/INV ze dne 14.8.2012 dle důvodové zprávy
bere na vědomí

že  v  souvislosti  s  ukončením  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  s  provozovatelem  distribuční  soustavy  ČEZ
Distribuce a.s. budou Městskému obvodu Ostrava-Jih vráceny finanční prostředky ve výši 342 000,00 Kč
ponížené o náklady, které provozovatel distribuční soustavy ČEZ a.s. oprávněně vynaložil v souvislosti se
zamýšleným připojením odběrného zařízení podle této smlouvy.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s vypovězením smlouvy s fy ČEZ a.s č. 12/782/INV ze dne
14.8.2012
Termín: 30. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh na vypovězení smlouvy s fy ČEZ a. s. č.. č. 12/782/INV ze dne 14.8.2012
Termín: 23. 09. 2016

3269/81  
37P

Oprava Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách,
ve znění pozd.  předp.)  -  Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih”
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Rada městského obvodu

rozhodla

o opravě oznámení předběžných informací k významné podlimitní veřejné zakázce dle § 16a odst. b) zákona
č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení stavebních prací VZ
10.16 Dynamický  nákupní  systém  „Provádění  oprav  ve  volných bytech ve  vlastnictví  SMO,  městského
obvodu Ostrava-Jih” dle  § 86 citovaného zákona o veřejných zakázkách,  a to po změně předpokládané
hodnoty veřejné zakázky, úpravě klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) a předpokládaného termínu
splnění veřejné zakázky
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit   potřebné  úkony  nutné  ke  zveřejnění  opraveného  oznámení  předběžných informací  veřejné
zakázky VZ 10.16
Termín: 02. 09. 2016

3270/81  
38P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd.  předpisů  -  Zpracování  projektové  dokumentace  na  "Parkoviště  -  dvory  B.  Četyny,  V.
Vlasákové, B. Václavka"

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 117.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště - dvory B. Četyny, V. Vlasákové, B. Václavka" 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
117.16
Termín: 02. 09. 2016

3271/81  
39P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů - Zpracování projektové dokumentace na „Parkoviště ul. Cholevova, ul. F. Lýska“

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 118.16 Zpracování projektové
dokumentace na „Parkoviště ul.  Cholevova,  ul.  F. Lýska“ 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
118.16
Termín: 02. 09. 2016

3272/81  
40P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů - Zpracování projektové dokumentace na „Parkoviště ul. na Obecní 20, ul. na
Obecní 10, ul. Aviatiků“

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 119.16 Zpracování projektové
dokumentace na „Parkoviště ul. na Obecní 20, ul. na Obecní 10, ul. Aviatiků“ 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
119.16
Termín: 02. 09. 2016

3273/81  
41P

Podmínky  výzvy  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  služby)  -   "Rámcová  smlouva  na
zpracování žádostí o podporu k projektům předkládaným do programů v programovém období
2014-2020"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 125.16 "Rámcová smlouva
na  zpracování  žádostí  o  podporu  k  projektům  předkládaným  do  programů  v  programovém  období
2014-2020" 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
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- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2.  Ing.  Martin  Paclt,  vedoucí  oddělení  strategického  rozvoje  odboru  strategického  rozvoje,  vztahů  s
veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3.  Ing.  Gabriela  Tóthová,  vedoucí  oddělení  školství  a  kultury  odboru  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 125.16 a předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy
Termín: 14. 10. 2016

3274/81  
42P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) -  "Technické zabezpečení voleb
do zastupitelstev krajů 2016"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  služby  VZ 127.16  "Technické
zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů 2016" 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. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
2. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
2. Ing. Roman Škubal,  vedoucí oddělení informační systém odboru hospodářské správy
3. Mgr. Radek Drong, vedoucí odboru správních činností

náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 127.16 a předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy k této veřejné zakázce
Termín: 30. 09. 2016

3275/81  
43P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Nové parkovací plochy,
prodloužení stávající nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa ul. B. Václavka, kat. ú. Dubina
u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla
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zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 120.16 "Nové
parkovací plochy, prodloužení stávající nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa ul. B. Václavka, kat. ú.
Dubina u Ostravy“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  oddílu  B  části  II.  Zásad  pro  zadávání  veřejných  zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací,  ve
znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním seznamu zájemců
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Hana Kuželová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
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. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Věra Válková, místostarostka obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 120.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 06. 10. 2016

3276/81  
44P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava hrací plochy pro
míčové sporty ZŠ Srbská 2, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 126.16 "Oprava
hrací plochy pro míčové sporty ZŠ Srbská 2, Ostrava-Výškovice“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 18
odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
s doplněním seznamu zájemců
jmenuje

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

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

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

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

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 126.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 06. 10. 2016

about:blank
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3277/81  
45P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 129.16 "Opravy
výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti
na ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B
části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. István Polónyi, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Petra Balková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Petra Balková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. István Polónyi, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 129.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 06. 10. 2016

3278/81  
47P

Výzva (zjednodušené podlimitní  řízení,  podlimitní  veřejná  zakázka na  služby)   -  Zpracování
projektové  dokumentace  na  "Vybudování  bezbariérového  přístupu  do  2.NP  objektu  na  ul.
Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 123.16 Zpracování projektové
dokumentace  na  "Vybudování  bezbariérového  přístupu  do  2.NP  objektu  na  ul.  Provaznická  1244/62,
Ostrava-Hrabůvka" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových  organizací,  ve  znění  pozdějších  změn,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr

about:blank
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5. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 123.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 22. 09. 2016

3279/81  
48

Souhlas se vstupem,  umístěním a realizací stavby na pozemky v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.
Výškovická - železniční zastávka

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby „Výstavba zastávky Ostrava – Zábřeh“ na částech pozemků p.p.č.
773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 773/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 783/2
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih, a to:
- SO 04-01 – přeložka kabelu VN 6kV v celkové délce 3 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 773/1
- SO 06-03 – veřejné osvětlení v délce 7 bm vč. lampy pod a na povrchu části pozemku p.p.č. 773/8
- SO 18-01 – trvalý chodník o výměře 25 m2 na části pozemku p.p.č. 773/8
                 – terénní úpravy o výměře 35 m2 na části pozemku p.p.č. 773/8
- SO 15-02 – neosvětlená informační tabule o výměře 0,5 m2 na části pozemku p.p.č. 773/8
- PS 14-04 – telekomunikační kabel pro informační zařízení v délce 15 bm pod povrchem části pozemku
p.p.č. 773/8
- SO 15-04.2 – přípojka vody v délce 70 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 783/2,
pro investora stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Praha 1 -
Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, pro účely územního rozhodnutí ve smyslu § 86 zák. č. 183/2000
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

3280/81  
49

Stanovení užívat závěsný odznak se znakem ČR

Rada městského obvodu

stanoví

v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů,  užívat závěsný  odznak  s velkým státním  znakem při  významných příležitostech a  občanských
obřadech paní Bc. J. H..

3281/81  
50P

Výběr nejvhodnější nabídky  -  Zimní údržba místních komunikací III.  a IV.  třídy,  parkovišť a
chodníků na území MOb v-O. Jih v letech 2016 - 2018 vč. čištění MK v zónách č. 1, 2, 4, a 5

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o realizaci elektronické aukce konané dne 22. 8. 2016 a doporučení hodnotící komise o
výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku VZ 93.15 "Zimní údržba místních komunikací
III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb v-O. Jih v letech 2016 - 2018 vč. čištění MK v zónách č.
1, 2, 4, a 5" a o uzavření smlouvy o dílo:

- pro I. dílčí část - zóna č. 1:
s vybraným uchazečem VYKRUT zahradní služby a.s., se sídlem: Pavlovova 3048/40, PSČ 700 30 Ostrava -
Zábřeh, IČ: 03921921, s konečnou nabídkovou cenou ve výši 6 229 027,76 Kč bez DPH,

- pro II. dílčí část - zóna č. 2:
VYKRUT zahradní služby a.s., IČ: 03921921, se sídlem: Pavlovova 3048/40, PSČ 700 30 Ostrava - Zábřeh, s
konečnou nabídkovou cenou ve výši 6 223 011,80 Kč bez DPH,

- pro III. dílčí část - zóna č. 4:
VYKRUT zahradní služby a.s., IČ: 03921921, se sídlem: Pavlovova 3048/40, PSČ 700 30 Ostrava - Zábřeh, s
konečnou nabídkovou cenou ve výši 6 114 234,52 Kč bez DPH,

- pro IV. dílčí část - zóna č. 5:
VYKRUT zahradní služby a.s., IČ: 03921921, se sídlem: Pavlovova 3048/40, PSČ 700 30 Ostrava - Zábřeh, s
konečnou nabídkovou cenou ve výši 5 173 505,00 Kč bez DPH.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 93.15
Termín: 24. 10. 2016
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, Ph.D., vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smluv o dílo s vybraným uchazečem na realizaci nadlimitní veřejné zakázky "Zimní údržba
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb v-O. Jih v letech 2016 - 2018 vč.
čištění MK v zónách č. 1, 2, 4, a 5"
Termín: 12. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrhy smluv o dílo s vybraným uchazečem na realizaci nadlimitní veřejné zakázky "Zimní údržba
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb v-O. Jih v letech 2016 - 2018 vč.
čištění MK v zónách č. 1, 2, 4, a 5"
Termín: 19. 09. 2016

about:blank
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3282/81  
51P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování kanalizační
přípojky pro budovu A na ul. Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební  práce  VZ  106.16
"Vybudování kanalizační přípojky pro budovu A na ul.  Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh“ 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. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 106.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 06. 10. 2016

3283/81  
52P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -  Oprava přístupových
schodišť a rampy v areálu objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 105.16 "Oprava
přístupových schodišť a rampy v areálu objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti
na ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B
části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 105.16 a

about:blank
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předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 28. 10. 2016

3284/81  
53

Předfinancování  a  spolufinancování  projektu  "Rekonstrukce  objektu  Kpt.  Vajdy  6,  Ostrava-
Zábřeh"

Rada městského obvodu

rozhodla

požádat statutární město Ostrava o předfinancování projektu "Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-
Zábřeh"  z rozpočtu statutárního  města  Ostrava  ve  výši  14 380 tis.  Kč,  přičemž v  částce  je  obsaženo
spolufinancování ve výši 6 000 tis. Kč
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit předložení návrhu usnesení na zasedání rady města dne 6. 9. 2016
Termín: 06. 09. 2016

3285/81  
54

Změna nájemní smlouvy na pronájem prostor na ul.Hulvácká 1, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 18.08.2016, na pronájem prostor o výměře 2187,76 m2 v
budově č. pop. 384 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 424/1 zast. plocha a
nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Hulvácká č. or. 1, Ostrava-Zábřeh, se společností Střední odborná
škola umělecká a gymnázium, s.r.o., IČ: 25378660, se sídlem Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh, zastoupena
jednatelem Mgr. L. B., za účelem poskytování vzdělávacích služeb, s výši nájemného 128,49 Kč/m2/rok, na
dobu určitou 15 let, a to z důvodu změny v čl. V smlouvy týkající se skončení nájmu, dle důvodové zprávy

3286/81  
55

Schválení  podmínek  užívání  sklepního  prostoru  v  bytovém  domě  na  ul.  Výškovická  151,
O.-Výškovice

Rada městského obvodu

schvaluje

v  souladu s čl.  9 odst.  2 OZV č.  14/2013,  Statut města  Ostravy,  ve znění pozdějších předpisů,  užívání
sklepního prostoru o výměře 7,47 m2 v bytovém domě č. p. 446 na ul. Výškovická č. or. 151 v Ostravě-
Výškovicích, který je součástí pozemku parc. č. 740/27 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy,
Statutárním městem Ostrava, Městskou policií Ostrava, se sídlem Nemocniční 11/3328, Ostrava-Moravská
Ostrava, za stejných podmínek užívání schválených Radou městského obvodu Ostrava-Jih dne 09.09.2010
 pod č. usn. 5851/111 rozšířených v rozsahu přílohy č. 3

3287/81  
56

Zřízení věcného břemene  - služebnosti inženýrské sítě v bytových domech

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním  a  provozováním  vedení  veřejné  sítě  elektronických komunikací  a  jejích koncových bodů -
telekomunikačních rozvaděčů,  vč.  příslušenství  v  bytových domech v  rozsahu dle tohoto usnesení,  a to
společností PODA a.s. se sídlem 28. října 1168/102, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25816179
rozhodla

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy,
v platném znění o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění a zajištění
provozu  vedení  veřejné  sítě  elektronických  komunikací  a  jejích  koncových  bodů  -  telekomunikačních
rozvaděčů,  vč.  příslušenství  v  bytových domech  ve  vlastnictví  Statutárního  města  Ostravy,  svěřených
Městskému obvodu Ostrava-Jih,  vedených u  Katastrálního  úřadu pro  Moravskoslezský  kraj,  Katastrální
pracoviště Ostrava,
1a) č. o. 13, č. p.3026, ul. Dr. Šavrdy, parc. č .331, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
1b) č. o. 15, č. p. 3027, ul. Dr. Šavrdy, parc .č. 330, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
2a) č. o. 17, č. p. 3028, ul. Dr. Šavrdy, parc. č. 328, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
2b) č. o. 19, č .p. 3029, ul. Dr. Šavrdy, parc. č. 327, k.ú.Dubina u Ostravy, č. LV 109
3a) č. o. 7, č. p. 3020 ,ul. Dr. Šavrdy, parc.č. 239, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
3b) č. o. 9, č. p. 3021, ul. Dr. Šavrdy, parc.č. 309, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
3c) č. o. 11, č. p. 3022, ul.Dr. Šavrdy, parc.č. 310, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
4a) č. o. 28, č .p. 277, ul. Fr. Formana, parc.č.110/83, k.ú.Dubina u Ostravy, č. LV 109
4b) č. o. 30, č. p. 278, ul. Fr. Formana, parc.č. 110/82, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
5a) č. o.32, č. p. 280, ul. Fr. Formana, parc.č. 110/92, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
5b) č. o.34, č. p. 281, ul. Fr. Formana, parc.č. .110/91, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
6a) č. o. 47, č. p. 271, ul. Fr. Formana, parc.č. 71/109, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
6b) č. o. 49, č. p. 272, ul.Fr. Formana, parc.č. 71/110, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
7a) č. o. 51, č .p. 273, ul. Fr. Formana, parc.č. 71/118, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
7b) č. o. 53, č. p. 274, ul.Fr. Formana, parc.č. 71/119, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
8a) č. o. 55, č. p. 275, ul. Fr. Formana, parc.č. 71/130, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
8b) č. o. 57, č. p. 276, ul.Fr. Formana, parc.č. 71/129, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
9a) č. o. 3, č. p. 1706, ul.Čujkovova, parc.č. st. 2062, k.ú.Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
9b)) č. o. 5, č. p. 1707, ul.Čujkovova, parc.č. st. 2063, k.ú.Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
9c) č. o. 7, č. p. 1708, ul.Čujkovova, parc.č. st. 2064, k.ú.Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
9d) č. o. 9, č. p. 1709, ul.Čujkovova, parc.č. st. 2065, k.ú.Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
10a) č. o. 11, č. p. 1710, ul.Čujkovova, parc.č. st. 2070, k.ú.Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
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10b) č. o. 13, č. p. 1711, ul.Čujkovova, parc.č. st. 2071, k.ú.Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
10c) č. o. 15, č. p. 1712, ul.Čujkovova, parc.č. st. 2072, k.ú.Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
10d) č. o. 17, č. p. 1713, ul.Čujkovova, parc.č. st. 2073, k.ú.Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
11) č. o. 23, č. p. 1715, ul.Čujkovova, parc.č. st. 2077, k.ú.Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
12) č. o. 29, č. p. 1718, ul.Čujkovova, parc.č. st. 2083, k.ú.Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
13) č .o. 31, č. p. 1719, ul.Čujkovova, parc.č. st. 2184, k.ú.Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
14) č. o. 24, č. p. 3022, ul.Mňukova, parc.č. st. 4760, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
15) č. o. 3, č. p. 2595, ul. P. Lumumby, parc.č. st. 3408, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
16a) č. o. 8, č. p. 2619, ul.Plzeňská, parc.č. st. 3489, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
16b) č. o. 10, č. p. 2619, ul. Plzeňská, parc.č. st. 3489, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
17) č. o. 71, č. p. 1628, ul. Pavlovova, parc.č. st. 2015, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
ve prospěch společnosti PODA, a.s. se sídlem 28. října 1168/102, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25816179,
v  rozsahu  daném  technickou  specifikací,  za  oboustranně  sjednanou  jednorázovou  úhradu  stanovenou
dohodou smluvních stran ve výši 20 000,- Kč  (bez DPH) za stavební objekt na ul. Plzeňská a za 10 000,- Kč
(bez DPH) za každý jednotlivý stavební objekt,  tato částka bude navýšena o zákonnou sazbu daně (DPH)
platnou a účinnou k datu uskutečněného zdanitelného plnění.  Celková výše úhrady činí 180.000,- Kč bez
DPH. Věcné břemeno - služebnost inženýrských sítí se sjednává na dobu určitou 50ti let,  počínaje dnem
vkladu práva do katastru nemovitostí.
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu smluv

3288/81  
57

Přihláška k odběru tepla

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením ,,Přihlášky k odběru tepla"  ke ,,Smlouvě o dodávce tepelné energie" č. 70495 ze dne 3. 9.
2004 mezi SMO, městským obvodem Ostrava-Jih,  se sídlem Horní 791/3,  700 30 Ostrava-Hrabůvka,  IČ
00845451 a společností  Veolia Energie ČR,  a.s.,  Ostrava,  se sídlem 28.  října 3337/7,  702 00 Moravská
Ostrava pro odběrná místa Edisonova 25/382, 23/381, 21/380, 19/379, 17/378 a 15/377

dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu přihlášky.

3289/81  
58P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.2 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 realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením díla v rozsahu dle
Změnového listu č.2 na cenu nejvýše přípustnou 439 440,97bez DPH dle důvodové zprávy
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č.2 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: 2.9.2016

JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru

prověřit  návrh dodatku č.2  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: 31.8.2016

3290/81  
59

Výpůjčka části prostor v objektu Edisonova 82, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce části prostor o výměře 60,11 m2 v přízemí budovy "B" č. p. 792 objekt občanské vybavenosti,
která je součástí pozemku parc. č. st. 670 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Edisonova č. or.
82,  Ostrava-Hrabůvka,  příspěvkové organizací Kulturní zařízení Ostrava-Jih,  příspěvková organizace,  IČ:
73184560, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, za účelem zajištění provozu bufetu, na dobu
určitou od 01.09.2016 do 31.12.2017 s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

11 Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova – restaurační zahrádka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  část  pozemku p.p.č.  391/1 ostatní  plocha,  zeleň o  výměře  20 m²  v  k.ú.  Hrabůvka,  ulice
Tlapákova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,
společnosti PARIS STATEX s.r.o., IČ: 253 57 131, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Bieblova 2951/7,
PSČ 702 00, za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky, s výší nájemného 10 Kč/m²/rok, tj. za
celkové  roční  nájemné 200,- Kč,  na  dobu neurčitou s jednoměsíční  výpovědní  dobou a  uzavřít  nájemní
smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

46P Předkládání Přehledů o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH za III.
čtvrtletí 2014 - IV. čtvrtletí 2015 a od Kč 100 do Kč 300 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad
za I. - II. čtvrtletí 2016

Rada městského obvodu

bere na vědomí

plnění povinnosti jednotlivých odborů a samostatných oddělení úřadu městského obvodu a příspěvkových
organizací  zřízených  Městským  obvodem  Ostrava  -  Jih  předkládat  prostřednictvím  oddělení  veřejných
zakázek k informování rady čtvrtletní Přehledy o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100 do
Kč 500 tis. bez DPH za III. čtvrtletí 2014 - IV. čtvrtletí 2015 a od Kč 100 do Kč 300 tis. bez DPH za I. - II.
čtvrtletí  2016 v  souladu s ustanovením  odst.  3.  Čl.  I.  oddílu A II.  části  Zásad pro zadávání  veřejných
zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava  -  Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových
organizací dle přiložené důvodové zprávy

about:blank
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