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Přehled usnesení 83. schůze Rady městského obvodu, ze dne 15. 9. 2016 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3295/83 1. Návrh rozpočtového opatření č. 24/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3296/83 2. Rozšíření účelu použití rozpočtových prostředků rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2016 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3297/83 3. Pronájem bytu v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce
(RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

3298/83 5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s. (Věra Válková, místostarostka)

3299/83 6. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací a odboru strategického rozvoje,
vztahů s veřejností, školství a kultury (Věra Válková, místostarostka)

3300/83 7. Návrh na vyřazení odcizeného majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Věra Válková,
místostarostka)

3301/83 8. Neposkytnutí finanční podpory (Věra Válková, místostarostka)

3302/83 9. Předání hmotného movitého majetku příspěvkovým organizacím, které jsou zřízeny Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Věra Válková, místostarostka)

3303/83 10. Rozšíření Městského integrovaného kamerového systému v Městském obvodu Ostrava-Jih (Věra Válková,
místostarostka)

3304/83 11. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Věra Válková, místostarostka)

3305/83 12. Stavební úpravy ZŠ V. Košaře 6, Ostrava - Dubina, dodatek č.1 (Věra Válková, místostarostka)

3306/83 13. Ukončení projektu "Centrum volného času KLIKA" (Věra Válková, místostarostka)

3307/83 14. Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvkové
organizaci (Věra Válková, místostarostka)

3308/83 15. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Věra Válková,
místostarostka)

3309/83 16. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zjednodušené podlimitní řízení (Věra Válková,
místostarostka)

3310/83 17. Změna odpisového plánu na rok 2016 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Věra Válková, místostarostka)

3311/83 18. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.30/2013/52 (údržba, revize a opravy trafostanice Sportoviště Dubina).
(Markéta Langrová, člen rady)

3312/83 19. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce části prostor v objektu na ul. Edisonova 82, O.-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

3313/83 20. Dohoda o způsobu rozúčtování nákladů na dodávku služeb spojených s užíváním nebytového prostoru z
jednoho odběrného místa (Markéta Langrová, člen rady)

3314/83 21. Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3315/83 22. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

3316/83 23. Převod odběrného místa dodávky vody na nájemce (Markéta Langrová, člen rady)

3317/83 24. Ukončení nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování
(Markéta Langrová, člen rady)

3318/83 25. Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Stadická 3, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na pronájem
(Markéta Langrová, člen rady)

3319/83 26. Ukončení nájmu nebytového v prostoru v objektu na ul. 29.dubna 259/33, O.-Výškovice, zveřejnění záměru
na pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

3320/83 27. Zaslání výzvy před podáním výpovědi ze společného nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3321/83 28. Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově na ul. Mjr. Nováka 1455/34,
O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

3322/83 29. Žádost o ukončení smlouvy na dodávku elektřiny do bytového domu Velflíkova 4/376 (Markéta Langrová,
člen rady)

3323/83 30. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3324/83 31. Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Krokova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3325/83 32. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova – restaurační zahrádka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3326/83 33. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú.Zábřeh nad Odrou a k.ú. Výškovice u Ostravy,
REGION POODŘÍ (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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3327/83 34. Souhlas s realizací stavby, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3328/83 35. Souhlas s umístěním stavby, pronájem částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Husarova x K
Odře (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3329/83 36. Souhlas s umístěním stavby, pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3330/83 37. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3331/83 38. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3332/83 39. Ukončení nájmu na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu dohodou a pronájem parkovacího
stání v parkovacím objektu PO 31 na ul. Bohumíra Četyny (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3333/83 40. Ukončení nájmu na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu dohodou a pronájem parkovacího
stání v parkovacím objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3334/83 41. Ukončení nájmu na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu dohodou a záměr na pronájem
parkovacího stání v parkovacím objektu PO 32 na ul. Vlasty Vlasákové (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3335/83 42. Výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti a záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „Pavlovova - Rudná" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3336/83 43. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká –rozšíření restaurační zahrádky
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3337/83 44. Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3338/83 45. Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3339/83 46. Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3340/83 47. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3341/83 48. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, RWE GasNet, s.r.o. (1) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3342/83 49. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, RWE GasNet, s.r.o. (2) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3343/83 50. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava - Zábřeh
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3344/83 51. Stanovení doby pro uzavření manželství - sezdávací dny pro rok 2017 a stanovení postupu při povolování
výjimek (Bc. Martin Bednář, starosta)

3345/83 52P. Stížnost proti usnesení o zastavení trestního stíhání (Bc. Martin Bednář, starosta)

3346/83 53P. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3347/83 54P. Rekonstrukce MK Rudná včetně přilehlého chodníku - dodatek č. 1 (Bc. František Dehner, místostarosta)

3348/83 55P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozd. předpisů - Výměna
stávaj. indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů TV a SV za měřidla s rádiov. přenosem a poskytnutí odečítac. a
rozúčt. služeb v BD O.-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3349/83 56P. Oznámení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové dokumentace
na "Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava-Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3350/83 57P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava cesty na ul. Rýparova a
Oprava komunikace ul. V Poli (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3351/83 58P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava cyklostezky podél Ostravice
na parc. 632/5, k.ú. Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3352/83 59P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava chodníku na ul. Stadická a
na ul. Dolní (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3353/83 60P. Vyloučení uchazečů, zrušení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Revitalizace fotbalového
areálu Klegova (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3354/83 61P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)  - Pasportizace chodníků
městského obvodu Ostrava - Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3355/83 62P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Objekt Adamusova na parc. č. 1821,
Hrabůvka, rekonstrukce el. instalace a VZT" VZ 128.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3356/83 63P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Rekonstrukce výměníkové stanice v
ZŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka"  VZ 107.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
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3357/83 64P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava přístupových schodišť a rampy v
areálu objektu Lužická 4, Ostrava - Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3358/83 65. Návrh na výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti – části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3359/83 66. Schválení vyjímky ze Zásad pro zadávání věřejných zakázek (Věra Válková, místostarostka)

3360/83 67. Schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek (Věra Válková, místostarostka)

3361/83 68. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu bývalé ZŠ Ostrava-Zábřeh V Zálomu 1
(Markéta Langrová, člen rady)

3362/83 69P. Veřejná zakázka ,, Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu A, ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava-
Hrabůvka" (Markéta Langrová, člen rady)

3363/83 70P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava fasády objektu Dolní
629/51, Ostrava-Zábřeh"  VZ 137.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3364/83 71P. 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)

3365/83 72P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - "Rekonstrukce obřadní síně,
ÚMOb Ostrava-Jih" VZ 103.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3366/83 73P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Technické zabezpečení voleb do zastupitelstev
krajů 2016 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3367/83 74P. Zpráva komise (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)

3368/83 75P. Zpráva komise (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)

3369/83 76. Pronájem  prostor v 5. NP UMOb Ostrava-Jih ke komerčním účelům (Markéta Langrová, člen rady)

3370/83 77. Rozhodnutí o uplatnění nároku proti společnosti VIBROBETON s.r.o., se sídlem: U Hřiště 360, 747 92 Háj ve
Slezsku, IČ: 24795739 (Bc. Martin Bednář, starosta)

3371/83 78P. Vyloučení uchazeče, zrušení veřejné zakázky malého rozsahu  na stavební práce - Nové parkovací plochy,
prodloužení stávající nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa ul. B. Václavka, kat. ú. Dubiny u Ostravy
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3372/83 79P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)  - Zajištění nepřetržité
havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví
SMO, městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3373/83 80P. Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova - dodatek
č. 3 (Bc. František Dehner, místostarosta)

3374/83 81P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře v
městském obvodu Ostrava-Jih“  VZ 27.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3375/83 82P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Vybudování kanalizační přípojky pro
budovu A na ul. Volgogradská 3149/32a, Ostrava-Zábřeh“  VZ 106.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

3376/83 83. Stanovisko k žádostem o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů - úprava Pravidel (Bc. Martin Bednář, starosta, RNDr. František Staněk,
Ph.D. místostarosta)

3377/83 84. Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

3378/83 85P. 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)

3379/83 OR Ukládací část odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury (RNDr. František Staněk,
Ph.D. místostarosta)

nepřijato 4. Rozhodnutí o vyvěšení moravské vlajky (Bc. Martin Bednář, starosta)
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3295/83  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 24/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 1, § 3632, pol. 2324 o 119 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5192 o 119 tis. Kč

3296/83  
2

Rozšíření účelu použití rozpočtových prostředků rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2016

Rada městského obvodu

rozhodla

o rozšíření účelu použití kapitálových výdajů
ORJ 7, § 3113, pol. 6122 dle důvodové zprávy

3297/83  
3

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce
na dobu určitou dle důvodové zprávy

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 27
N. J., bytem Ostrava-Stará Bělá, Na Lukách 24a

3298/83  
5

Uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o realizaci  přeložky  distribučního zařízení  určeného k
dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  realizaci  přeložky  distribučního  zařízení  určeného  k  dodávce
elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 na stavbu „Přeložka kabelového vedení VN v délce 2
x 65m v k.ú. Hrabůvka, a to na základě stanoviska provozovatele ev. č. 8120055690 ze dne 19.07.2016.

3299/83  
6

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací a odboru strategického
rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

Rada městského obvodu

stahuje

z  jednání  83.  schůze  rady   materiál  č.  6,  týkající  se  návrhu  na  likvidaci  neupotřebitelného  majetku
příspěvkových organizací a odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury.

3300/83  
7

Návrh  na  vyřazení  odcizeného  majetku  Základní  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Provaznická  64,
příspěvkové  organizace,  jejíž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,  Městský  obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o  vyřazení  odcizeného  majetku  z  inventarizace  Základní  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Provaznická  64,
příspěvkové organizace  v celkové hodnotě Kč 19 188,75 dle předloženého návrhu

3301/83  
8

Neposkytnutí finanční podpory

Rada městského obvodu

rozhodla

o neposkytnutí peněžitého daru p. Z. P., 739 01 Baška

3302/83  
9

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření
-  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Hrabůvka,  A.  Kučery  20,  příspěvkové  organizaci  v  celkové
hodnotě Kč 181 878,73
- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 19 255,94
- Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace v celkové hodnotě Kč 57 112,00

about:blank
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- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 1 601 397,54
dle důvodové zprávy

3303/83  
10

Rozšíření Městského integrovaného kamerového systému v Městském obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozšířením Městského integrovaného kamerového systému provozovaného společností  OVANET a.s.  na
úźemí Městského obvodu Ostrava-Jih
souhlasí

s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby elektronických komunikací společností OVANET
a.s.,  Hájkova  1100/13,  702 00 Ostrava-Přívoz,  IČ:  293 99 491 dle  návrhu dodatku č.1 ke  smlouvě  o
poskytování služy elektronických komunikací č.sml.: 44/021/130/15, který je přílohou materiálu
zmocňuje

starostu  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  Bc.  Martina  Bednáře  k  podpisu  Dodatku  č.1  ke  smlouvě  o
poskytování služby elektronických komunikací č.sml.: 44/021/130/15

3304/83  
11

Souhlas  s  přijetím  daru  pro  příspěvkové  organizace  zřízené  Statutárním  městem  Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví
- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace -  finanční dar
ve výši Kč 10 000,00
- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci - věcný dar ve výši Kč 5 058,00
- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace - finanční dar
ve výši Kč 56 079,00
- Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace - finanční dar ve výši Kč 60 000,00 dle důvodové
zprávy

3305/83  
12

Stavební úpravy ZŠ V. Košaře 6, Ostrava - Dubina, dodatek č.1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.1  ke smlouvě o dílo č. 4/021/134/2016 ze dne  3.8.2016 se zhotovitelem Bohumínská
stavební, s.r.o.,  se sídlem  Čs.armády 505, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín, na realizaci VZ 78.16 na
stavbu „Oprava sociálního zařízení  ZŠ V.Košaře,  Ostrava – Dubina“, k provedení prací nutných k dokončení
realizace díla. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku,
se upravuje cena díla o částku  45 285,10 bez DPH na celkovou částku 1,542.465,- bez DPH

3306/83  
13

Ukončení projektu "Centrum volného času KLIKA"

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení:
- projektu "Centrum volného času KLIKA"
- činnosti rady "Centra volného času KLIKA"
- provozního řádu "Centra volného času KLIKA"
dle důvodové zprávy
ukládá

odboru strategického rozvoje, vzhatů s veřejností, školství a kultury vyhlásit  záměr na pronájem prostor v
objektu na ul. Bedrnova 1.

3307/83  
14

Výjimka  z  počtu  žáků  v  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Hrabůvka,  A.Kučery  20,
příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

rozhodla

schválit povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20,
příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy

3308/83  
15

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství
a  kultuře",  v  části  sedmé  ,  čl.1,  bodu  1.  pro  Základní  školu  a  mateřskou  školu  Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu
na dodávku služeb v rámci zajištění školy v přírodě pro žáky základní školy v předpokládané výši Kč 900
000,00  vč. DPH dle důvodové zprávy
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ukládá

řediteli příspěvkové organizace jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

3309/83  
16

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zjednodušené podlimitní řízení

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství
a kultuře", v části sedmé , čl.1, bodu 1. pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů
15,  příspěvkovou organizaci za účelem zadání podlimitní veřejné zakázky na služby  ve zjednodušeném
podlimitním řízení na realizaci organizovaného pobytu dětí v předpokládané výši Kč 2 958 000,00 bez DPH
dle důvodové zprávy
ukládá

řediteli příspěvkové organizace jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

3310/83  
17

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

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2016
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci
- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci
- Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci
- Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

3311/83  
18

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.30/2013/52 (údržba, revize a opravy trafostanice Sportoviště
Dubina).

Rada městského obvodu

souhlasí

s  uzavřením  dodatku  č.1  ke  Smlouvě  o  dílo  č.30/2013/52,  ze  dne  15.11.2013  mezi  SMO,  městským
obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451 a společnosti Q - ELEKTRIK a.s.,
Podzámčí 1926, Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 26789655 na provádění pravidelných prohlídek, revizí a oprav
trafostanice OS_9068, na pozemku p.č.71/144 na ulici Horní 81, č.popisné 287, v k.ú. Dubina u Ostravy v
rozsahu předloženého návrhu.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.30/2013/52.

3312/83  
19

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce části prostor v objektu na ul. Edisonova 82, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 02.09.2016, na vypůjčku části prostor o výměře
60,11 m2 v přízení 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.  o.  82,  Ostrava-Hrabůvka,  příspěvkové
organizaci  Kulturní  zařízení  Ostrava-Jih,  příspěvková  organizace,  IČ  73184560,  se  sídlem  Dr.  Martínka
1439/4, Ostrava-Hrabůvka, zastoupené ředitelkou Ing. Renátou Valerii Nešporek, Ph. D., MBA, za účelem
zajištění provozu bufetu, na dobu určitou od 01.09.2016 do 31.12.2017, a to z důvodu změny v čl. VI. odst.
21 smlouvy týkající se pojištění majetku, dle důvodové zprávy

3313/83  
20

Dohoda o způsobu rozúčtování nákladů na dodávku služeb spojených s užíváním nebytového
prostoru z jednoho odběrného místa

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením ,,Dohody o způsobu rozúčtování nákladů na dodávku služeb spojených s užíváním nebytového
prostoru z jednoho odběrného místa - společný odběr dodávky tepla a studené pitné vody v souladu se
zákonem  č.  67/2013 Sb.  a  dalších  obecně  závazných právních  předpisů"  pro  nebytové  prostory  domu
Rodimcevova 2060/24 a 3108/26a mezi SMO, MOb Ostrava-Jih,  se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, IČ 00845451 a vlastníky nebytových prostor, zastoupenými na základě plných mocí ze dne 3. 8.
2016 panem Josefem Himlarem, a to s účinnosti od 1. 1. 2016.

3314/83  
21

Podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

podle  ustanovení  § 2275 odst.  1 zákona č.  89/2012 Sb.,  občanský  zákoník,  v  platném znění  o  udělení
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souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou s účinností od 09.10.2016 do 08.10.2017, dle důvodové zprávy

Klegova 21, 1+2, standard, č. b. 10
Ing.  Danel  Jana,  nar.  24.03.1987,  Klegova  21,  Ostrava-Hrabůvka  a  Danel  Krystian,  nar.  25.11.1983,
Klegova 21, Ostrava-Hrabůvka

3315/83  
22

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova  32, 1+1, standard, č. b. 88
Bc. N. M.,  Dlouhá 101, Ráječko

Čujkovova  23, 1+1, standard, č. b. 64
S. L., Horní 3

Kotlářova 10, 0+2, standard, č. b. 2
D. R., Průkopnická 18

Edisonova 5a, 1+1, standard, č. b. 6
Š. L., Ostravská 49, Sviadnov

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 44
T. L., Svazácká 14

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 50
Ing. P. D., B. Václavka 16

V. Jiřikovského 31, 1+3, standard, č. b. 16
J. J., Mjr. Nováka 13 a J. L., Mjr. Nováka 13

V. Jiřikovského 37, 1+3, standard, č. b. 17
W. K., V. Košaře 3

P. Lumumby 2, 1+3, standard, č. b. 9
Ch. R., P. Lumumby 56

P. Lumumby 3, 1+3, standard, č. b. 34
L. J., Alejnikovova 7

Tarnavova 6, 1+3, standard, č. b. 13
Č. J., B. Četyny 6

Jubilejní 34, 1+3, standard, č. b. 4
Ing. K. S., V. Jiřikovského 50 a K. Z., V. Jiřikovského 50

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 8
B. I. , Výškovická 178

Lumírova 7, 1+3, standard, č. b. 65
O. V., A. Gavlase 5

Jubilejní 68, 1+3, standard, č. b. 3
M. D., J. Škody 6 a M. M., J. Škody 6

Jubilejní 25, 1+1, standard, č. b. 4
P. P., A. Gavlase 6
rozhodla

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

II.

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

P. Lumumby 20, 1+2, standard, č. b. 9
T. P., Horní 3

Břenkova 7, 0+2, standard, č. b. 41
V. T., Podroužkova 3, O.-Poruba a V. K., DiS., nar. 14.02.1989, Podroužkova 3, O.-Poruba
rozhodla

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

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

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 50
P. J., Mitušova 71

Hasičská 1, 1+1, standard, č. b. 4
Č. B., J. Herolda 6

3316/83  
23

Převod odběrného místa dodávky vody na nájemce

Rada městského obvodu

souhlasí

I.  s převodem odběrného místa dodávky studené vody č.  3503 - 677,  na pozemku p.č.  612/14, ostatní
plocha,  jiná plocha,  v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ze SMO,  městského obvodu Ostrava - JIh,  Horní  791/3,
Ostrava  -  Hrabůvka  na  nájemce  Ing.  Aleše  Beránka,  Politických vězňů  7/1303,  Ostrava  -  Zábřeh,  IČ
12468959,  na  základě  uzavřeného nájemního vztahu se SMO,  městským obvodem Ostrava - Jih,  Horní
791/3,  Ostrava - Hrabůvka,  smlouva č.  R  006/09-DU ze dne 1.4.2009,  ve znění pozdějších dodatků dle
důvodové zprávy.

II. s uzavřením "Smlouvy o narovnání" mezi SMO, městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava
- Hrabůvka a Ing. Alešem Beránkem, Politických vězňů 7/1303, Ostrava - Zábřeh, IČ 12468959, na základě
které dojde k úhradě nákladů za odebranou studenou vodu na odběrném místě č. 3503 - 677, p.p.č. 612/14,
ostatní plocha, jiná plocha  v k.ú. Zábřeh nad Odrou za období od 1.1.2016 do 27.7.2016 ve výši 2.129,68 Kč
vč. DPH.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu "Smlouvy o narovnání" a formuláře pro odhlášení
odběru.

3317/83  
24

Ukončení  nájmu bytu  dohodou,  výpověď z  nájmu bytu,  pronájem bytu,  uzavření  smlouvy  o
ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Č. P., Zlepšovatelů 36/567, č. b. 3
V. J., V. Košaře 1/122, č. b. 6
P. J., Čujkovova 31/1719, č. b. 13
H. F., V. Vlasákové 4/967, č. b. 6
S. H., Karpatská 20/2857 a S. L., Karpatská 20/2857, č. b. 24
M. J., Volgogradská 145/2435 a M. R., Volgogradská 145/2435, č. b. 5
M. G., Svornosti 43/2305, č. b. 5
H. T., Výškovická 186/632, č. b. 4

II.

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

L. L., M. Fialy 1/248, č. b. 5

III.

o  pronájmu bytu za  smluvní  nájemné  na  dobu určitou,  a  to  ode  dne  účinnosti  nájemní  smlouvy,  dle
důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 91
Š. K., Čujkovova 31/1719

IV.

o uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou s účinností od 01.10.2016 v ubytovně na ul. Hasičská 3/366,
Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy

místnost č. 9 - M. S., Horní 3
místnost č. 15 - K. V., Horní 3
místnost č. 21 - T. Z., Horní 3

3318/83  
25

Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Stadická 3, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na
pronájem

Rada městského obvodu
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bere na vědomí

výpověď z nájmu nebytového prostoru - garáže č. 1 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3 v Ostravě-
Hrabůvce, podanou nájemcem MUDr. H. G., bytem Mjr. Nováka 1298/21, Ostrava-Hrabůvka
rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem volného prostoru - garáže č. 1, o výměře 20,57 m2, v bytovém domě ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Stadická 1369/3 v
Ostravě Hrabůvce, který je umístěn na pozemku parc. č. st. 1298 v k.ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výši měsíčního nájemného 1.019 Kč vč. DPH za účelem užívání
jako garáže pro motorové vozidlo

3319/83  
26

Ukončení  nájmu  nebytového  v  prostoru  v  objektu  na  ul.  29.dubna  259/33,  O.-Výškovice,
zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I.  o  ukončení  nájmu nebytového  prostoru o  výměře  88,85 m2  v  budově  č.  p.  259 objekt  občanské
vybavenosti,  který  je  součástí  pozemku parc.  č.  1031 zastavěná plocha a  nádvoří  v  k.  ú.  Výškovice  u
Ostravy, na ul. 29.dubna č. o. 33 v Ostravě Výškovicích, s nájemcem společností DV hockey a.s., se sídlem
29. dubna 256/33, Ostrava-Výškovice, IČ: 28648498, dohodou ke dni 30.09.2016,

II.o ukončení nájmu stěnové plochy o výměře 44,80 m2  na budově č. p. 259 objekt občanské vybavenosti,
který je součástí pozemku parc.  č.1031 zastavěná plocha a nádvoří v k.  ú.  Výškovice u Ostravy,  na ul.
29.dubna č.  o.  33 v Ostravě Výškovicích,  s nájemcem společností  DV hockey a.s.,  se sídlem 29.  dubna
256/33, Ostrava-Výškovice, IČ: 28648498, dohodou ke dni 30.09.2016, dle důvodové zprávy,

III.  o  zveřejnění  záměru na  pronájem  prostor  sloužícíh k  podnikání  o  výměře  88,85 m2 v  budově  ve
vlastnictví  statutárního  města  Ostrava,  svěřeném  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,   č.  p.  259  objekt
občanské  vybavenosti,  který  je  součástí  pozemku  parc.  č.  1031  zastavěná  plocha  a  nádvoří  v  k.  ú.
Výškovice  u Ostravy,  na  ul.  29.dubna  č.  o.  33 v  Ostravě  Výškovicích,  na  dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a s minimální výši nájemného 578 Kč/m2/rok, s účelem užívání jako výrobna sportovních
potřeb,

3320/83  
27

Zaslání výzvy před podáním výpovědi ze společného nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o zaslání výzvy před podáním výpovědi ze společného nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 2,3 občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy

Š. G., Tarnavova 3016/8, Ostrava-Zábřeh a N. G., Tarnavova 3016/8, Ostrava-Zábřeh, č. b. 15

3321/83  
28

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově na ul. Mjr. Nováka
1455/34, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit  záměr  na změnu nájemní  smlouvy  uzavřené  dne  19.12.2008,  ve  znění  dodatků,  na  pronájem
prostor sloužících k podnikání o výměře 1.411,72 m2 v budově č. p. 1455 objekt občanské vybavenosti,
který je součástí pozemku parc. č. st. 1303 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Mjr. Nováka č. o.
34, Ostrava-Hrabůvka, s výši nájemného 141,45 Kč/m2/ rok u  výměry 1.392,36 m2 podlahové plochy, s
účelem  užívání  provozování  školského zařízení,   a  1.735,88 Kč/m2/rok  u výměry  19,36 m2 podlahové
plochy,  s účelem užívání provozování senátorské kanceláře,  jehož  nájemcem je Gymnázium EDUCAnet
Ostrava s.r.o., se sídlem Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 25380401, a to z důvodu prodloužení
doby nájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

3322/83  
29

Žádost o ukončení smlouvy na dodávku elektřiny do bytového domu Velflíkova 4/376

Rada městského obvodu

souhlasí

s ukončením ,,Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí" uzavřené mezi SMO,
městským  obvodem  Ostrava-Jih,  se  sídlem  Horní  791/3,  700  30  Ostrava-Hrabůvka,  IČ  00845451  a
společností ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ 27232433 na dodávku elektřiny
pro  odběrné  místo  Velflíkova  4/376,  Ostrava-Hrabůvka  z  důvodu  modernizace  dotčeného  domu  dle
důvodové zprávy.

zmocňuje

starostu  městského  obvodu Bc.  Martina  Bednáře  k  podpisu  ,,Žádosti  o  ukončení  smlouvy  na  dodávku
elektřiny".

3323/83  
30

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Patrice Lumumby 2263/2, 1+2, standard, č. b. 7
L. H., Patrice Lumumby 2263/2, Ostrava-Zábřeh

Edisonova 384/29, 1+2, standard, č. b. 5
J. N., dosud bytem Jubilejní 350/61, Ostrava-Hrabůvka

3324/83  
31

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 458/38 - zahrada  o výměře 100 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. 3, paní Z. B., bytem Krokova 797/13, Ostrava - Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj.
za celkovou částku 1 100 Kč ročně,  na  dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní  dobou a uzavřít  nájemní
smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

3325/83  
32

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

3326/83  
33

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú.Zábřeh nad Odrou a k.ú. Výškovice u
Ostravy, REGION POODŘÍ

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.p.č. 1001/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Zábřeh nad Odrou a pozemku p.č. 895/6 ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu  Ostrava  -  Jih,  za  účelem
vybudování veřejně přístupné komunikace pro cyklisty  v  celkové výměře 1288,2m², umístěné  v  rámci
stavby "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji" ve prospěch dobrovolného svazku
obcí REGION POODŘÍ, IČ:69581762, se sídlem Bartošovice čp. 1 - zámek, 742 54, za celkovou úhradu 100,-
Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné  břemeno  služebnosti  se  sjednává  na  dobu  neurčitou  počínaje  dnem  vkladu  práva  do  katastru
nemovitostí a "in rem"tj. ve prospěch každého vlastníka oprávněné nemovité věci. Obsah věcného břemene
spočívá v  právu oprávněného mít zřízeno a provozovat úsek cyklistické trasy, dále v právu vstupovat a
vjíždět  na dotčené pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním
nebo odstraněním stavby, v rozsahu vyznačeném geometrickými plány č.3296-52e/2015 a č.1077-54e/2015
rozhodla

uzavřít s dobrovolným svazkem obcí REGION POODŘÍ, IČ:69581762, se sídlem Bartošovice čp. 1 - zámek,
742 54  Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

3327/83  
34

Souhlas s realizací stavby, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

s realizací stavby "Zateplení fasády bytového domu Výškovická 132, 132a", na pozemku parc.č. 793/110
zastavěná plocha  a  nádvoří,  v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se
svěřením  městskému obvodu Ostrava  -  Jih,  pro  účely  podání  žádosti  o  poskytnutí  dotace  z dotačního
programu PANEL 13+ Společenstvím vlastníků Výškovická 574, 575, IČ: 04064925, se sídlem Výškovická
574/132, 700 30 Ostrava - Výškovice

3328/83  
35

Souhlas s umístěním stavby, pronájem částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy,  lokalita ul.
Husarova x K Odře

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby přístupu a příjezdu k novostavbě rodinného domu na částech pozemků parc.č. 263/17
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 6,5 m2, parc.č. 624/1 ostatní plocha,
silnice o výměrách 7,5 m2 a 15,0 m2, parc.č. 669 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 0,6 m2, tj. o
celkové výměře 30 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle situačního zákresu

about:blank
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a
rozhodla

pronajmout části  pozemků parc.č. 263/17 vodní plocha,  koryto vodního toku přirozené nebo upravené o
výměře 6,5 m2, parc.č. 624/1 ostatní plocha, silnice o výměrách 7,5 m2 a 15,0 m2, parc.č. 669 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 0,6 m2, tj. o celkové výměře 30 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a
užívání přístupu a příjezdu k novostavbě rodinného domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
 za  cenu 45 Kč/m2/rok,  tj za celkovou částku 1.350 Kč ročně,  L.  H.,  bytem Břustkova 585/31,  700 30
Ostrava - Výškovice a uzavřít nájemní smlouvu, smlouvu o právu provést stavbu ve znění přílohy tohoto
materiálu

3329/83  
36

Souhlas s umístěním stavby, pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby přístupu a příjezdu k novostavbě rodinného domu na části pozemku parc.č. 669 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 a s umístěním stavby přístupu k novostavbě rodinného domu na
části pozemku parc.č. 669 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu Ostrava-Jih,  dle  situačního
zákresu

a
rozhodla

pronajmout části pozemku parc.č. 669 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 za účelem zřízení
a užívání přístupu a příjezdu k novostavbě rodinného domu a část pozemku o výměře 1 m2 za účelem
zřízení  a  užívání  přístupu  k  novostavbě  rodinného  domu,  v  k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, za cenu 45 Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku 270 Kč ročně, manželům M. a Z. G., oba
bytem Břenkova 2974/7, 700 30 Ostrava - Zábřeh a uzavřít nájemní smlouvu, smlouvu o právu provést
stavbu ve znění přílohy tohoto materiálu

3330/83  
37

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.
Aviatiků

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby – rozšíření dvou řad stávajících zavěšených lodžií o rozměrech 2 x 3,60 m x 0,25 m pod
názvem „Stavební úpravy bytového domu na ul. Aviatiků 1498/14 Ostrava-Hrabůvka“ nad povrchem částí
pozemku p.p.č. 463/6 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků

a
rozhodla

uzavřít s Bytovým družstvem U kaštanu, IČ: 253 98 661, se sídlem Aviatiků 1498/14, Hrabůvka, 700 30
Ostrava, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3331/83  
38

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Výškovická

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 2985/74 ze dne 30.6.2016

a
souhlasí

se  vstupem,  umístěním  a  realizací  staveb  na  pozemcích  v  k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví
statutárního města  Ostravy,  svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v  souvislosti  s akcí  „OBCHODNÍ
CENTRUM ODRA" v rozsahu:

- na pozemku parc.č. 740/4
•    Nový chodník ze zámkové dlažby – plocha 116 m2 (JV strana OC ODRA)
•    Provizorní chodník z betonových panelů – plocha 47 m2 (JV strana OC ODRA)
•    Oprava chodníku ze zámkové dlažby – plocha 308 m2 (J strana OC ODRA)
•    Rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace – plocha 157 m2 (příjezd do zásobovacího dvora)
•    Nový chodník ze zámkové dlažby – plocha 252 m2 (S strana OC ODRA)
•    Nový pojížděný chodník ze zámkové dlažby – plocha 51 m2 (SV strana OC ODRA)
•    Odstranění kamenné zídky š = 1,6 m, v = 0,3 m, d = 10,5 m

- na pozemku parc.č. 740/48
•    Nový chodník ze zámkové dlažby – plocha 14 m2

- na pozemku parc.č. 740/80
•    Rekonstrukce asfaltového povrchu zásobovacího dvora – plocha 410 m2

- na pozemku parc.č. 740/49
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•    Rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace – plocha 850 m2
•    Nový chodník ze zámkové dlažby – plocha 28 m2  (S strana OC ODRA)

- na pozemku parc.č. 762/1 ostatní plocha, silnice
•   Rekonstrukce povrchu asfaltové komunikace – plocha 91 m2
•   Rekonstrukce vjezdu do parkovacího dvora – plocha 31 m2
•   Odstranění chodníku (provizorní chodník) – plocha 189 m2
•   Rekonstrukce chodníků – plocha 14 m2
•   Odstranění ochranného zábradlí – plocha 21,5 m2
•   Obnova travnatých ploch – plocha 40 m2

a
rozhodla

uzavřít se společností 3E PROJEKT, a.s., IČ: 25389092, se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka 1490/14,
PSČ 700 30 smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3332/83  
39

Ukončení  nájmu  na  pronájem parkovacího stání  v  parkovacím objektu  dohodou  a  pronájem
parkovacího stání v parkovacím objektu PO 31 na ul. Bohumíra Četyny

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit Smlouvu o nájmu nebytového prostoru – kryté stání č. 2/r/032/002/01 ze dne 12. 2. 2001, ve znění
dodtaku č. 1 ze dne 7.1.2002, dodatku ze dne 31.10.2008 a dodatku č. 2 ze dne 20.6.2012, uzavřenou s
panem J. H., bytem B. Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les na nájem  parkovacího stání č. 51/2 v parkovacím
objektu PO 31 na ul. Bohumíra Četyny, umístěném v podzemním podlaží stavby bez čp/če, garáže, která
stojí na pozemku parc.č. 162 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1847 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve
vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  užívaného  jako
parkovací stání, dohodou ke dni 30. 9. 2016 a rozhodla uzavřít dohodu o ukončení nájmu ve znění vzorové
dohody schválené radou městského obvodu dne 28. 1. 2016, usnesením č. 2045/53
rozhodla

o záměru na pronájem parkovacího stání č. 51/2 v PO 31 na ul. Bohumíra Četyny, umístěného v podzemním
podlaží stavby bez čp/če, která stojí na pozemku parc.č. 162 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1847
m2,  v  k.ú.  Dubina u Ostravy,  za  účelem parkování  osobního motorového vozidla  na dobu neurčitou,  s
jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800 Kč měsíčně včetně DPH
rozhodla

pronajmout parkovací stání č. 47 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez čp/če, garáž,
která stojí na pozemku parc. č. 162 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.  Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský Les,
panu J. H., bytem B. Četyny 930/2, 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  a  uzavřít  nájemní  smlouvu  dle  vzorové  nájemní  smlouvy  schválené  radou
městského obvodu dne 3. 12. 2015, usnesením č. 1806/48

3333/83  
40

Ukončení  nájmu  na  pronájem parkovacího stání  v  parkovacím objektu  dohodou  a  pronájem
parkovacího stání v parkovacím objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit  Smlouvu o  nájmu nebytového  prostoru  –  kryté  stání  č.  51/83/02/2009 ze  dne  14.  10.  2009,
uzavřenou s panem D. K., bytem L. Hosáka 1007/25, Ostrava-Bělský Les na nájem  parkovacího stání č. 83
v parkovacím objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka, umístěném v nadzemním podlaží stavby bez čp/če,
garáže, která je součástí pozemku parc.č. 225 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1371 m2, v k.ú.
Dubina u Ostravy,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih,
užívaného jako parkovací stání, dohodou ke dni 30. 9. 2016 a rozhodla uzavřít dohodu o ukončení nájmu ve
znění vzorové dohody schválené radou městského obvodu dne 28. 1. 2016, usnesením č. 2045/53
rozhodla

o záměru na pronájem parkovacího stání č. 83 v PO 51 na ul. Ladislava Hosáka, umístěného v nadzemním
podlaží stavby bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 225 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1371 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování osobního motorového vozidla na dobu neurčitou, s
jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800 Kč měsíčně včetně DPH
rozhodla

pronajmout parkovací stání č. 96 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, garáž,
která je součástí pozemku parc. č. 225 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka, Ostrava-Bělský Les,
panu D.  K.,  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 a uzavřít nájemní smlouvu dle vzorové nájemní smlouvy schválené
radou městského obvodu dne 3. 12. 2015, usnesením č. 1806/48

3334/83  
41

Ukončení  nájmu na pronájem parkovacího stání  v  parkovacím objektu  dohodou  a  záměr  na
pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu PO 32 na ul. Vlasty Vlasákové

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit  Smlouvu  o  nájmu  nebytového  prostoru  –  kryté  stání  č.  32/03/04/2012  ze  dne  18.  4.  2012,
uzavřenou s panem J. P., bytem Vl. Vlasákové 961/15, Ostrava-Bělský Les na nájem  parkovacího stání č.
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03 v parkovacím objektu PO 32 na ul. Vlasty Vlasákové, umístěném v podzemním podlaží stavby bez čp/če,
obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1059 m2, v k.ú.
Dubina u Ostravy,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih,
užívaného jako parkovací stání, dohodou ke dni 15. 9. 2016 a uzavřít dohodu o ukončení nájmu ve znění
vzorové dohody schválené radou městského obvodu dne 28. 1. 2016, usnesením č. 2045/53
rozhodla

o záměru na pronájem parkovacího stání č. 03 v PO 32 na ul. Vlasty Vlasákové, umístěného v podzemním
podlaží stavby bez čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 1059 m2, v  k.ú.  Dubina u Ostravy, za účelem parkování osobního motorového vozidla na dobu
neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800 Kč měsíčně včetně DPH

3335/83  
42

Výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti a záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita „Pavlovova - Rudná"

Rada městského obvodu

rozhodla

vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/503/13/Ulr,  uzavřenou dne 29. 11. 2013 s paní L. H.,
bytem Pavlovova 2630/23, Ostrava - Zábřeh, na nájem části pozemku p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o
celkové výměře 210 m²,  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného
městskému obvodu Ostrava - Jih, užívaného jako zahrádka č. 48 v lokalitě "Pavlovova - Rudná"

zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu "Výpovědi z nájmu" ve znění přílohy tohoto materiálu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 210 m², v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, za účelem užívání zahrádky č. 48 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

3336/83  
43

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká –rozšíření restaurační
zahrádky

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na změnu Nájemní  smlouvy č.  7/014/238/15/Ulr.  ze dne 14.12.2015,  uzavřené se společností
Startronic - luna  s.r.o.,  IČ  27846741,  se  sídlem Ostrava -  Kunčice,  Truhlářská 710/2A,  PSČ  71900,  za
účelem umístění a provozování restaurační zahrádky na části pozemku p.p.č. 4426/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Svazácká,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou, spočívající  v rozšíření
užívání části  pronajatého pozemku p.p.č.  4426/1 ostatní plocha,  ostatní komunikace o část pozemku  o
výměře 71 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, dle zákresu situačního snímku, který je přílohou tohoto materiálu

3337/83  
44

Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem p.p.č. 438/12 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, p.p.č. 439/43 zahrada a
st.p.č. 424/1 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1777,4 m2 v k.  ú. Zábřeh nad Odrou, obec
Ostrava, ul. Nová, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem
- provozování víceúčelového velkého hřiště o výměře 940 m2 na části pozemku p.p.č. 438/12
- provozování víceúčelového malého hřiště o výměře 70,4 m2 na části pozemku p.p.č. 438/12 a o výměře
480 m2 na části pozemku st.p.č. 424/1
- užívání přístupových zpevněných ploch o výměře 151 m2 na části pozemku p.p.č. 438/12 a o výměře 73
m2 na části pozemku st.p.č. 424/1
- užívání pozemku pod kontejnerem a jako zázemí o výměře 63 m2 na části pozemku p.p.č. 439/43,

na dobu určitou 10 let

3338/83  
45

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemku p.p.č. 121/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  obec  Ostrava,  ul.  Starobělská,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřený  městskému
obvodu  Ostrava-Jih,  za  účelem  výstavby  garáže  a  užívání  pozemku  pod  garáží,  na  dobu  neurčitou  s
tříměsíční výpovědní dobou

3339/83  
46

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem
je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č.  1 ke zřizovací listině u těch
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příspěvkových organizací, u kterých došlo ke změně hodnoty nemovitého majetku - pozemků a to:

Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o.
Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, p.o.  
Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, p.o. a
Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o., ve znění přílohy tohoto materiálu

3340/83  
47

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, ČEZ Distribuce, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku  p.p.č. 215/8 ostatní plocha, ostatní komunikace,
 v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za
účelem uložení kabelové přípojky NN včetně pojistkové  a přípojkové skříně, v celkové délce 47,6 bm ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly, za celkovou úplatu 26.000 Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění, užívání  a provozování kabelové přípojky NN včetně pojistkové a přípojkové skříně umístěné v
části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1413-IV11226/2016
rozhodla

uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

3341/83  
48

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, RWE GasNet, s.r.o. (1)

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č.  403/1  ostatní  plocha, zeleň a  p.p.č.
414 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Hrabůvka a pozemku p.č. 97/1 ostatní plocha, jiná plocha
v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava –
Jih za účelem uložení plynárenského zařízení, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů,  v celkové délce 207,07 m ve prospěch společnosti RWE GasNet,  s.r.o.,  IČ: 27295567,  se sídlem
Klíšská 940, Ústí nad Labem, za celkovou úplatu 104.990 Kč + zákonná sazba DPH.  

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění  a užívání plynárenského zařízení  v  částech pozemků  a dále  právo oprávněného  vstupovat a
vjíždět  na  dotčené  pozemky  v  nezbytně  nutném  rozsahu   v  souvislosti  se  zřizováním,  změnami,
provozováním, údržbou, opravami a odstraněním plynárenského zařízení, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickými plány č. 1402-314/2015 a č.401-314a/2015
rozhodla

uzavřít se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem smlouvu o
zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

3342/83  
49

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, RWE GasNet, s.r.o. (2)

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 391/1  ostatní  plocha, zeleň, p.p.č. 403/1
ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 456/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy,  svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení plynárenského
zařízení, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů,  v celkové délce 287,45 m ve
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, za celkovou
úplatu 144.650 Kč + zákonná sazba DPH.  

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění a užívání plynárenského zařízení v částech pozemků  a dále právo oprávněného vstupovat a vjíždět
na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu  v souvislosti se zřizováním, změnami,  provozováním,
údržbou, opravami a odstraněním plynárenského zařízení, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 1401-313/2015
rozhodla

uzavřít se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem smlouvu o
zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

3343/83  
50

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, Stavební bytové družstvo Hlubina
Ostrava - Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení  věcného břemene – služebnosti  k  části  pozemku  p.p.č.  354/14 ostatní  plocha,  zeleň,   v  k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem
uložení vodovodní přípojky, v celkové délce 5,3 m ve prospěch jednotek v bytovém domě č.p. 1070 stojícím
na pozemku st.p.č. 1506 v k.ú. Hrabůvka ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava -
Zábřeh, IČ: 00051071, se sídlem Rudná 1131/70, Zábřeh, 700 30  Ostrava, paní Renaty Čečotové, bytem
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Mitušova  1070/57,  Ostrava  -  Hrabůvka,  paní  Heleny  Dvořáčkové,  bytem  Mitušova  1070/57,  Ostrava  -
Hrabůvka a paní Markéty Zelinkové, bytem Nádražní 2924/73, Ostrava - Moravská Ostrava, za celkovou
úplatu 3.000 Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění,  užívání  a  provozování  vodovodní  přípojky,  v  rozsahu  vyznačeném  geometrickým  plánem  č.
1421-85/2016
rozhodla

uzavřít s vlastníky bytových jednotek a to se Stavebním bytovým družstvem Hlubina Ostrava - Zábřeh, IČ:
00051071, se sídlem Rudná 1131/70, Zábřeh, 700 30  Ostrava, s paní Renatou Čečotovou, bytem Mitušova
1070/57, Ostrava - Hrabůvka, s paní Helenou Dvořáčkovou, bytem Mitušova 1070/57, Ostrava - Hrabůvka a
s paní  Markétou Zelinkovou,  bytem Nádražní  2924/73,  Ostrava - Moravská Ostrava  smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

3344/83  
51

Stanovení doby pro uzavření manželství - sezdávací dny pro rok 2017 a stanovení postupu při
povolování výjimek

Rada městského obvodu

stanoví

dobu pro uzavření manželství pro rok 2017 dle Přílohy č. 1 tohoto materiálu
stanoví

postup při povolování uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo stanovené místo dle Přílohy č. 2
tohoto materiálu.

3345/83  
52P

Stížnost proti usnesení o zastavení trestního stíhání

Rada městského obvodu

rozhodla

vzít zpět podanou stížnost ze dne 5. 9. 2016 proti usnesení sp. zn. 4 VZV 5/2016 ze dne 29. 7. 2016.
ukládá

JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
vzít zpět podanou stížnost ze dne 5. 9. 2016 proti usnesení sp. zn. 4 VZV 5/2016 ze dne 29. 7. 2016.
Termín: 19. 09. 2016

3346/83  
53P

Stanovení  platu  ředitelům příspěvkových  organizací  základních  a  mateřských škol  zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

stanoví

s účinnosti od 1.9.2016 platové výměry ředitelům základních a mateřských škol v souladu se zákonem č.
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 273/2016 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře i podpisu platových výměrů

3347/83  
54P

Rekonstrukce MK Rudná včetně přilehlého chodníku - dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  agendové  číslo  S/0691/2016/INV  na  veřejnou  zakázku
"Rekonstrukce  MK  Rudná  včetně  přilehlého  chodníku"  se  zhotovitelem  Ing.  Václav  Michalík  s.r.o.  IČ
27762238, kterým se snižuje konečná cena na tuto zakázku o částku 79 337,62 Kč bez DPH na částku 1 097
281,25 Kč bez DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění
některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací.
bere na vědomí

snížení částky DPH z  247 089,96 Kč o 16 660,90 Kč na 230 429,06 Kč u této zakázky
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  související  s uzavřením dodatku č.  1 k  SoD agendové  číslo  S/0691
/2016/INV
Termín: 28. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S//0691/2016/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 22. 09. 2016

3348/83  
55P

Oznámení  předběžných  informací  dle  §  86  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  VZ,  ve  znění  pozd.
předpisů - Výměna stávaj. indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů TV a SV za měřidla s rádiov.
přenosem a poskytnutí odečítac. a rozúčt. služeb v BD O.-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla
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o oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 121.16 "Výměna stávajících
indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů TV a SV za měřidla s rádiovým přenosem a poskytnutí odečítacích a
rozúčtovacích  služeb  v  bytových  domech  Ostrava-Jih"  dle  §  86  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit   potřebné  úkony  nutné  ke  zveřejnění  oznámení  předběžných informací  veřejné  zakázky  VZ
121.16
Termín: 23. 09. 2016

3349/83  
56P

Oznámení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zadání  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  93.16  Zpracování  projektové  dokumentace  na
"Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava-Jih" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 93.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 12. 2016

3350/83  
57P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -  Oprava cesty  na ul.
Rýparova a Oprava komunikace ul. V Poli

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 134.16 "Oprava
cesty na ul. Rýparova" a "Oprava komunikace ul. V Poli“ 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
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Petra Bálková, 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. Miroslav Holenka, 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 134.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 03. 11. 2016

3351/83  
58P

Podmínky výzvy  (veřejná  zakázka malého rozsahu na stavební  práce)  -  Oprava cyklostezky
podél Ostravice na parc. 632/5, k.ú. Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 101.16 "Oprava
cyklostezky podél Ostravice na parc. 632/5, k.ú. Ostrava-Hrabůvka“ 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
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
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 Bálková, 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. Miroslav Holenka, 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 101.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 03. 11. 2016

3352/83  
59P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava chodníku na ul.
Stadická a na ul. Dolní

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 135.16 "Oprava
chodníku na ul. Stadická a na ul. Dolní“ 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
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Petra Bálková, 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. Miroslav Holenka, 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 135.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 03. 11. 2016

3353/83  
60P

Vyloučení uchazečů,  zrušení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Revitalizace
fotbalového areálu Klegova

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 102.16 "Revitalizace fotbalového areálu
Klegova", o vyloučení uchazeče:
- K + S STAVEBNÍ, s.r.o., Vrchlického 2899/31, 767 01 Kroměříž, IČO: 26257424,
- EUROGREEN CZ s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČO: 64651959,
- OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 64610225, a
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto  přínosu o  zrušení  zadávacího  řízení  k  podlimitní  veřejné  zakázce  na  stavební  práce  VZ 102.16
"Revitalizace fotbalového areálu Klegova" dle § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  z důvodu, že byli z účasti v  zadávacím řízení vyloučeni všichni
dodavatelé
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 102.16
"Revitalizace fotbalového areálu Klegova"
Termín: 23. 09. 2016

3354/83  
61P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení,  podlimitní veřejná zakázka na služby)  -  Pasportizace
chodníků městského obvodu Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 133.16 "Pasportizace chodníků
městského obvodu Ostrava - Jih" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách,  ve znění pozdějších předpisů a části  III.  Zásad pro zadávání veřejných zakázek 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. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
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2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 133.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 01. 12. 2016

3355/83  
62P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 128.16 „Objekt Adamusova na parc.
č. 1821, Hrabůvka, rekonstrukce el. instalace a VZT" o vyloučení uchazeče:

- PKD PROJEKT s. r. o., Nádražní 878, 753 01, IČ: 03889530,
z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě.
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 128.16 na „Objekt Adamusova na
parc.  č.  1821,  Hrabůvka,  rekonstrukce el.  instalace a VZT" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy  o  dílo  s  uchazečem  ELEKTRO - Vajdík  spol.  s  r.  o.  se  Nájemnická  676/35,  709 00 Ostrava  -
Mariánské  Hory,  IČ:  26822229  za  nabídkovou  cenu  2.079.500,39  Kč  bez  DPH  a  lhůtou  realizace  59
kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit smlouvu o dílo k VZ 128.16 „Objekt Adamusova na parc.  č.  1821,  Hrabůvka,  rekonstrukce el.
instalace a VZT" .
Termín: 26. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit  smlouvu  o  dílo  s  vybraným  uchazečem  k  VZ  128.16  „Objekt  Adamusova  na  parc.  č.  1821,
Hrabůvka, rekonstrukce el. instalace a VZT".
Termín: 05. 10. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  VZ  128.16  „Objekt  Adamusova  na  parc.  č.  1821,  Hrabůvka,
rekonstrukce el. instalace a VZT".
Termín: 27. 10. 2016

3356/83  
63P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto  přínosu  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  na  veřejnou  zakázku  na  stavební  práce  VZ  107.16
"Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem IGB Holding, a.s. se sídlem Stodolní 851/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ:
60792434 za nabídkovou cenu 552.468,00 Kč bez DPH a lhůtou realizace 35 kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit smlouvu o dílo k VZ 107.16   "Rekonstrukce výměníkové stanice v  ZŠ A.  Kučery 20,  Ostrava-
Hrabůvka".
Termín: 26. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu o dílo s vybraným uchazečem k VZ 107.16  "Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ A.
Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 05. 10. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 107.16  "Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ A. Kučery 20,
Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 27. 10. 2016

3357/83  
64P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit   veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 105.16 "Oprava přístupových schodišť a
rampy v areálu objektu Lužická 4, Ostrava - Výškovice" z důvodu, že do konce lhůty pro podání nabídek
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nebyla zadavateli podána žádná nabídka
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 105.16 vyplývající z usnesení
Termín: 23. 09. 2016

3358/83  
65

Návrh na výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti – části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova

Rada městského obvodu

rozhodla

vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti,  Smlouvu o právu provést stavbu č.  7/014/852/10/Gál ze  dne
25.8.2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.8.2011, Dodatku č. 2 ze dne 14.3.2012 a Dodatku č. 3 ze dne
23.10.2013, týkající se části pozemku p.p.č. 354/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m² v
k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání, Ing. J. S., bytem Volgogradská
2455/30, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy

a
zmocňuje

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

3359/83  
66

Schválení vyjímky ze Zásad pro zadávání věřejných zakázek

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení vyjímky ze Zásad pro zadání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava - Jih a jim zřízených příspěvkových organizací,  ve znění pozdějších změn,  a to v  oddílu B část
II.těchto Zásad, při zadání veřejné zakázky malého rozsahu - výsadba květinových a trvalkových záhonů,
osázení mobilních truhlíků  v obvodu Ostrava - Jih, odborem dopravy a komunálních služeb v předpokládané
výši 1 500 000 Kč bez DPH

3360/83  
67

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 jim zřízených  příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, a to v oddílu B
části  II.  těchto Zásad,  při  zadání  veřejné  zakázky  malého  rozsahu na  služby   -    kácení  dřevin,  ořez
vzrostlých dřevin,  likvidace  pařezů  v  obvodu  Ostrava-  Jih,  odborem  dopravy  a  komunálních  služeb  v
předpokládané výši
2 000 000,- bez DPH.

3361/83  
68

Zveřejnění  záměru  na  pronájem nebytových  prostor  v  objektu  bývalé  ZŠ  Ostrava-Zábřeh  V
Zálomu 1

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor
- v pavilonu UV11-A v II. nadzemním podlaží o výměře 576,03 m2,
- v pavilonu ŠM-1 v I. nadzemním podlaží o výměře 386,33 m2,
- v pavilonu ŠM-1 v II. nadzemním podlaží o výměře 446,67 m2,
- v pavilonu K2Z-A v II. nadzemním podlaží o výměře 116,25 m2,
v objektu bývalé základní školy č. p. 2948 objekt občanské vybavenosti, který je součástí pozemku parc. č.
st.  4591 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul.  V Zálomu č. o. 1, Ostrava-Zábřeh, bez
určení účelu užívání se zaměřením na využití v oblasti školství a vzdělávání, kultury, volného času a sportu,
bez určení minimální výše nájemného, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,

II. o nezveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor
- v pavilonu UV 11-A v I. nadzemní podlaží o výměře 575,53 m2,
- v pavilonu K2Z-A v I. nadzemního podlaží  o výměře 116,25 m2
v budově č. p. 2948 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 4591 zast. plocha a
nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. V Zálomu č. o. 1, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy

3362/83  
69P

Veřejná zakázka ,, Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu A, ul. Mjr. Nováka 34,
Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo O/0763/2016/OBH ze dne 18.7.2016 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu A, ul. Mjr. Nováka
34, Ostrava-Hrabůvka" se zhotovitelem Bohumínská stavební s.r.o., IČ: 29392918 se sídlem Čs.  armády
505,  735  81  Bohumín  -  Starý  Bohumín,  kterým  se  mění  cena  díla  z  důvodu  méněprací  a  realizace
dodatečných prací  souvisejících s dokončením  díla  v  rozsahu dle  Změnového  listu č.1 na cenu nejvýše
přípustnou 1 228 506,38 Kč  bez DPH dle důvodové zprávy
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ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/0763/2016/OBH ze dne 18.7.2016 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  ,,Výměna oken a oprava
meziokenních vložek pavilónu A, ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 30.9.2016

JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru

prověřit  návrh dodatku č.  1 ke  smlouvě  o dílo  agendové  číslo  S/0763/2016/OBH  ze  dne  18.7.2016 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  ,,Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu A, ul. Mjr.
Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 22.9.2016

3363/83  
70P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava fasády objektu
Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh"  VZ 137.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 137.16 "Oprava
fasády objektu Dolní 629/51, 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. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Alena Janulíková, 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. 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 137.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 09. 11. 2016

3364/83  
71P

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 139.16 "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
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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 139.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 11. 11. 2016

3365/83  
72P

Výběr nejvhodnější nabídky  (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  -  "Rekonstrukce
obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih" VZ 103.16

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 103.16 "Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb
Ostrava-Jih", o vyloučení uchazeče:
- CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 25357603, dle § 76 odst. 6
zákona,
- Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ: 28618891 dle § 77 odst. 6  a dle §
76 odst. 6 zákona,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 103.16
"Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 27762157, za nabídkovou
cenu 6.734.541,61 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 68 kalendářních dnů.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této  podlimitní  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  VZ  103.16  "Rekonstrukce  obřadní  síně,  ÚMOb
Ostrava-Jih".
Termín: 11. 11. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce VZ 103.16 "Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih".
Termín: 14. 10. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  na stavební
práce VZ 103.16 "Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih".
Termín: 24. 10. 2016

3366/83  
73P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Technické zabezpečení voleb do
zastupitelstev krajů 2016

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto  přínosu  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  na  veřejnou  zakázku  na  služby  VZ  127.16  "Technické
zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů 2016" a o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem:
-  CS21 Nextnet,  s.r.o.,  Žerotínova  1051/19,  702 00 Ostrava  IČO:  61977306,  za  nabídkovou cenu  Kč
202.000,00 bez DPH, tj. Kč 244.420,00 vč. DPH
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na služby VZ 127.16 "Technické zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů 2016"
Termín: 05. 10. 2016
Ing. Radimu Navrátilovi,  vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit návrh smlouvy  s vybraným uchazečem na realizaci  této veřejné zakázky na služby  VZ 127.16
"Technické zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů 2016"
Termín: 23. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
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prověřit  návrh smlouvy  s vybraným uchazečem na realizaci  této  veřejné  zakázky  na služby  VZ 127.16
"Technické zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů 2016"
Termín: 30. 09. 2016

3367/83  
74P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 126.16 "Oprava hrací plochy pro
míčové sporty ZŠ Srbská 2, Ostrava-Výškovice" o vyloučení uchazeče:
- DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I-Město, IČO: 27844935,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce VZ 126.16 "Oprava
hrací plochy pro míčové sporty ZŠ Srbská 2, Ostrava-Výškovice" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:
- ŠÍP STAVING s.r.o., Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 25385755, za nabídkovou cenu Kč
611.374,00 bez DPH, tj. Kč 739.763,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 126.16 "Oprava hrací plochy pro míčové sporty ZŠ Srbská 2, Ostrava-
Výškovice"
Termín: 31. 10. 2016
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
126.16 "Oprava hrací plochy pro míčové sporty ZŠ Srbská 2, Ostrava-Výškovice"
Termín: 30. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
126.16 "Oprava hrací plochy pro míčové sporty ZŠ Srbská 2, Ostrava-Výškovice"
Termín: 07. 10. 2016

3368/83  
75P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce VZ 129.16 "Opravy
výtluků  na  komunikacích  svěřených  do  správy  městského  obvodu  Ostrava-Jih"  a  o  uzavření  rámcové
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- MDS Ostrava s.r.o., Valašská 33/19, 709 00 Ostrava-Nová Ves, IČO: 03459209, za nabídkovou cenu Kč
1.900.750,00 bez  DPH,  tj.  Kč 2.299.907,50 vč.  DPH  a  za  jednotkové  ceny  uvedené  v  čl.  IV.  odst.  1
přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo,
- jako druhým v pořadí s uchazečem SEKOS Morava, a.s., Vratimovská 716, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČO:
25832654, za nabídkovou cenu Kč 1.947.000,00 bez DPH, tj. Kč 2.355.870,00 vč. DPH a za jednotkové ceny
uvedené v čl. IV. odst. 1 návrhu rámcové smlouvy o dílo předloženého uchazečem v nabídce
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné  zakázky  na  stavební  práce  VZ 129.16 "Opravy  výtluků na  komunikacích  svěřených do  správy
městského obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 31. 10. 2016
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, Ph.D., vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
129.16 "Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 30. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
129.16 "Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 07. 10. 2016

3369/83  
76

Pronájem  prostor v 5. NP UMOb Ostrava-Jih ke komerčním účelům

Rada městského obvodu

souhlasí

s pronájmem prostor - posluchárny v 5. NP o výměře 193,29 m2 v budově "A" Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih nacházející se na ulici Horní 791/3 v Ostravě-Hrabůvce, na pozemku parc. č. st. 669 - zastavěná
plocha a nádvoří  v  k.ú.  Hrabůvka ke  komerčním i  nekomerčním účelům  formou smluv o krátkodobém
pronájmu, přičemž při jednotlivých pronájmech nesmí být překročena kapacita prostor, která je stanovena
na max. 61 osob.
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rozhodla

o výši nájemného dotčených prostor:
- 600,- Kč/hod. včetně DPH při komerčním využití,
- 500,- Kč/hod. včetně DPH při nekomerčním využití,

dle důvodové zprávy.

3370/83  
77

Rozhodnutí o uplatnění nároku proti společnosti VIBROBETON s.r.o.,  se sídlem: U Hřiště 360,
747 92 Háj ve Slezsku, IČ: 24795739

Rada městského obvodu

rozhodla

uplatnit proti proti společnosti VIBROBETON s.r.o.,  se sídlem: U Hřiště 360,  747 92 Háj ve Slezsku,  IČ:
24795739 nárok na slevu z ceny díla (stavebních prací a oprav ploch - parkovacího místa P 031-I a II NP na
ul. B. Četyny, Ostrava – Bělský Les, parkovacího místa P 033-I PP na ul. V. Vlasákové, Ostrava – Bělský
Les, a parkovacího místa P 032-I PP na V. Vlasákové, Ostrava – Bělský Les)

3371/83  
78P

Vyloučení  uchazeče,  zrušení  veřejné  zakázky  malého  rozsahu   na  stavební  práce  -  Nové
parkovací  plochy,  prodloužení  stávající  nájezdové  rampy,  nová  bezbariérová  rampa  ul.  B.
Václavka, kat. ú. Dubiny u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 120.16 "Nové parkovací plochy,
prodloužení  stávající  nájezdové  rampy,  nová  bezbariérová  rampa  ul.  B.  Václavka,  kat.  ú.  Dubiny  u
Ostravy", o vyloučení jediného uchazeče:
- POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky, odštěpný závod Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava,
IČO: 25606468,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o zrušení veřejné zakázky na stavební práce VZ 120.16 "Nové parkovací plochy, prodloužení
stávající nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa ul. B. Václavka, kat. ú. Dubiny u Ostravy" z důvodu,
že byl z účasti vyloučen jediný uchazeč POHL cz, a.s.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné zakázky  malého rozsahu na stavební  práce  VZ 120.16
"Nové parkovací plochy, prodloužení stávající nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa ul. B. Václavka,
kat. ú. Dubiny u Ostravy"
Termín: 23. 09. 2016

3372/83  
79P

Výzva  (zjednodušené  podlimitní  řízení,  podlimitní  veřejná  zakázka  na  služby)   -  Zajištění
nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových
objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 130.16 "Zajištění nepřetržité
havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví
SMO,  městského  obvodu Ostrava-Jih“  dle  § 25 v  návaznosti  na  ust.  §  38 zákona  č.  137/2006 Sb.,  o
veřejných zakázkách,  ve  znění  pozdějších předpisů a  části  III.  Zásad pro  zadávání  veřejných zakázek
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. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
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náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 130.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy v jednotlivých dílčích částech této veřejné zakázky
Termín: 08. 12. 2016

3373/83  
80P

Regenerace  sídliště  Ostrava-Jih,  řešení  statické  dopravy  ul.  Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova - dodatek č. 3

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  dodatku  č.  3  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
116 736,89 Kč bez DPH na částku 4 227 651,45 Kč bez DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na
tuto zakázku, a to z důvodu realizace dodatečných prací..
bere na vědomí

zvýšení částky DPH z  863 292,06 Kč o 24 514,75 Kč na 887 806,81 Kč u této zakázky
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 3 k SoD agendové číslo S/0554
/2016/INV
Termín: 20. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 3 k SoD agendové číslo S//0554/2016/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 19. 09. 2016

3374/83  
81P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 27.16 na „Likvidace nefunkčních
pískovišť a mobiliáře v městském obvodu Ostrava-Jih“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření rámcové
smlouvy o dílo s uchazečem Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem Výškovická 3052/38, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 00031488  s nabídkovou cenou za "likvidaci 1m² pískovišť vč. mobiliáře a odvoz sutě na
skládku" 880,00 Kč bez DPH, s nabídkovou cenou za "1m² dorovnání a úpravy nově vzniklé plochy do roviny
vč. zatravnění"  320,00 Kč bez DPH a s nabídkovou cenou za "1m² dorovnání a úpravy nově vzniklé plochy
do roviny vč. pokládky dlažby" 480,00 Kč bez DPH,

a  jako druhým v  pořadí  s uchazečem BIODEGRADACE s.r.o.,  Sokolská třída  944/23,   702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava, IČ: 64088871 s nabídkovou cenou za "likvidaci 1m² pískovišť vč. mobiliáře a odvoz sutě
na skládku" 1.500,00 Kč bez DPH, s nabídkovou cenou za "1m² dorovnání a úpravy nově vzniklé plochy do
roviny vč. zatravnění"  850,00 Kč bez DPH a s nabídkovou cenou za "1m² dorovnání a úpravy nově vzniklé
plochy do roviny vč. pokládky dlažby" 1.400,00 Kč bez DPH.
ukládá

Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, Ph.D., vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit rámcovou smlouvu o dílo k VZ 27.16 „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře v  městském
obvodu Ostrava-Jih“.
Termín: 30. 09. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit rámcovou smlouvu o dílo s vybraným uchazečem k VZ 27.16  „Likvidace nefunkčních pískovišť a
mobiliáře v městském obvodu Ostrava-Jih“.
Termín: 11. 10. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat  návrh  rámcové  smlouvy  o  dílo  k  podpisu  starostovi  městského  obvodu  a  zabezpečit  všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 27.16  „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře v
městském obvodu Ostrava-Jih“.
Termín: 31. 10. 2016

3375/83  
82P

Zrušení  VZ (veřejná  zakázka malého rozsahu  na stavební  práce)  -  „Vybudování  kanalizační
přípojky pro budovu A na ul. Volgogradská 3149/32a, Ostrava-Zábřeh“  VZ 106.16

Rada městského obvodu

rozhodla

na  základě  zprávy  hodnotící  komise  pro  posouzení  a  hodnocení  nabídek  na  veřejnou zakázku malého
rozsahu  na stavební práce VZ 106.16 „Vybudování kanalizační přípojky pro budovu A na ul. Volgogradská
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3149/32a, Ostrava-Zábřeh“, zrušit tuto veřejnou zakázku z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 106.16 vyplývající z usnesení
Termín: 19. 09. 2016

3376/83  
83

Stanovisko k žádostem o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů - úprava Pravidel

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 0939/23 ze dne 11. 6. 2015, a to včetně jím schválených Pravidel pro udělování souhlasu ve
smyslu ustanovení § 33 odst. 6 zákona č.  111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  ve znění pozdějších
předpisů, a to s účinností od 15. 9. 2016,
schvaluje

nová Pravidla pro udělování souhlasu ve smyslu ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto materiálu,
která nabývají účinnosti dnem 16. 9. 2016,
rozhodla

udělovat souhlas ve  smyslu § 33 odst.  6 zákona č.  111/2006 Sb.,  o pomoci  v  hmotné  nouzi,  ve znění
pozdějších předpisů, žadatelům o dávky hmotné nouze - doplatek na bydlení pouze při splnění podmínek
uvedených v "Pravidlech pro udělování souhlasu ve smyslu ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů", která tvoří přílohu tohoto materiálu, v ostatních
případech souhlas neudělovat,
pověřuje

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor sociální péče k vydávání potvrzení o udělení toho souhlasu obce
u  jednotlivých  žadatelů  o  doplatek  na  bydlení  ze  systému dávek  pomoci  v  hmotné  nouzi,  kteří  splní
podmínky uvedené v tomto usnesení a "Pravidlech pro udělování souhlasu ve smyslu ustanovení § 33 odst. 6
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů"

3377/83  
84

Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení rady městského obvodu č. 3025/74 ze dne 30. 6. 2016, s účinností od 1. 10. 2016,
schvaluje

zrušení jednoho funkčního místa v rámci odboru správních činností a stanoví počet zaměstnanců zařazených
do odboru správních činností na 30, a to dnem 2. 10. 2016,
schvaluje

zřízení  jednoho  funkčního  místa  v  rámci  odboru  hospodářské  správy  a  stanoví  počet  zaměstnanců
zařazených do hospodářské správy na 17, a to dnem 2. 10. 2016,
stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-jih
na 333 s účinností od 2. 10. 2016,
schvaluje

změny v Organizačním řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih spočívající ve změně jeho Přílohy č. 2
Podrobná organizační  struktura a Přílohy  č.  3 Náplně činností  odborů,  samostatných oddělení a referátů
úřadu s účinností od 2. 10. 2016.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 01. 10. 2016

3378/83  
85P

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

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 150.16 "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
jmenuje

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

about:blank

27 z 30 19.9.2016 13:43



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 150.16 a předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 10. 11. 2016

3379/83  
OR

Ukládací část odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

Rada městského obvodu

ukládá

odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury předložit radě do poloviny října zprávu
o financování koncepce školství k 15. 9. 2016.

about:blank

28 z 30 19.9.2016 13:43



Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

4 Rozhodnutí o vyvěšení moravské vlajky

Rada městského obvodu

rozhodla

vyvěsit vlajku Moravy (v podobě modrý list s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí) na budově
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava k usnesení č. 3243/81 ze dne 25. 8. 2016

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 Barboře Dvorské, 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.

about:blank
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