STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 86. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 13. 10. 2016 10:00

(usn. č. 3460/86 - usn. č. 3542/86)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 86. schůze Rady městského obvodu, ze dne 13. 10. 2016 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

3460/86

1.

Návrh rozpočtových opatření č. 27/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3461/86

2.

Návrh harmonogramu prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2017 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3462/86

3.

Žádost společnosti D&P Group s.r.o., o povolení provozování videoloterních terminálů od 1. 1. 2017 (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

3463/86

4.

Žádost společnosti BONWER WIN, a. s., o zařazení vyjmenovaných adres mezi adresy s povolením
provozovat loterie od 1. 1. 2017 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3464/86

5.

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

3465/86

6.

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)

3466/86

7.

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

3467/86

8.

Návrh na odstranění dopravní značky umístěné na pozemku společnosti BOSWELL a.s. (Věra Válková,
místostarostka)

3468/86

9.

Návrh na uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení opravy povrchu silnice (Věra
Válková, místostarostka)

3469/86

10.

Žádost o součinnost při další přípravě projektu "Přerozdělení uličního prostoru ul. Podhájí v Ostravě Jih" (Věra
Válková, místostarostka)

3470/86

12.

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

3471/86

13.

Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3472/86

14.

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3473/86

15.

Změna odpisového plánu na rok 2016 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

3474/86

16.

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí předfinancování formou bezúročné zápůjčky
Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3475/86

17.

Souhlas se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekt "Dodávka vozidel na oddělený sběr a
svoz odpadů včetně kontejnerů pro Technické služby Ostrava - Jih" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3476/86

18.

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové
organizace do projektu "Vzdělávání pro všechny", financovaný z rozpočtu MŠMT (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

3477/86

19.

Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace do projektu
"Podpora předškolního vzdělávání v MŠ Staňkova", financovaný z rozpočtu MŠMT (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

3478/86

21.

Redakční rada Jižních listů (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3479/86

22.

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

3480/86

23.

Podnájem části bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3481/86

24.

Prominutí poplatku z prodlení (M. Nagyová) (Markéta Langrová, člen rady)

3482/86

25.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

3483/86

26.

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

3484/86

27.

Pronájem prostor v budově č. p. 2462 na ul. Volgogradská č. o. 20 v Ostravě-Zábřehu (Markéta Langrová,
člen rady)

3485/86

29.

Ukončení nájmu bytu dohodou, podání výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3486/86

30.

Umístění technologického zařízení pro přenos veřejné sítě mobilních telefonů (Markéta Langrová, člen rady)

3487/86

31.

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3488/86

32.

Změna smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvě o právu provést stavbu č. 38/032/52/15 v objektu na
ul. Mjr. Nováka 34, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

3489/86

33.

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu Sportovního centra Dubina, ul. Horní 81,
Ostrava-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)
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3490/86

34.

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

3491/86

35.

Návrh na odejmutí svěřeného pozemku, k.ú. Stará Bělá, lokalita ul. Plzeňská x Vaňkova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3492/86

36.

Prodej pozemku a zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Mostu
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3493/86

37.

Prodej pozemku, zřízení věcného břemene v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3494/86

38.

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

3495/86

39.

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

3496/86

40.

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

3497/86

41.

Revokace usnesení a záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.
Tlapákova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3498/86

42.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene-služebnosti na části pozemku v
k. ú. Hrabůvka, ul. Ignáta Herrmanna (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3499/86

43.

Svěření pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Fr. Formana (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3500/86

44.

Ukončení nájmu parkovacích stání v parkovacích objektech dohodou a záměr pronájmu parkovacích stání v
parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3501/86

45.

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

3502/86

46.

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

3503/86

47.

Záměr na prodej pozemku pod bytovým domem na ul. Staňkova, k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3504/86

48.

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

3505/86

49.

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

3506/86

50.

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

3507/86

51.

Záměr na pronájem pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

3508/86

52.

Záměr na výpůjčku částí pozemků v k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3509/86

53.

Záměr na změnu pronájmu části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hřiště (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3510/86

54.

Změna smlouvy o nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, u. Čujkovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3511/86

55.

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

3512/86

56.

Zřízení věcného břemene – služebnosti na část pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3513/86

57.

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

3514/86

58.

Plnění usnesení č. 3392/84 - Zpráva o financování přípravy a realizace participativního rozpočtu (Mgr. Petr
Mentlík, tajemník úřadu)

3515/86

59.

Poskytnutí peněžitého plnění občanům jako mimořádné ocenění celoroční práce ve prospěch obce (Bc. Martin
Bednář, starosta)

3516/86

60.

Mimosoudní vyrovnání BOSWELL a.s. - užívání parkovacího stání (Bc. Martin Bednář, starosta)

3517/86

61.

Žaloba proti společnosti CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. (Bc. Martin Bednář, starosta)

3518/86

62.

Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn (Bc.
Martin Bednář, starosta)

3519/86

63P.

Přiznání a změna osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3520/86

64P.

Odstranění přilehlých teras, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka (Bc. František Dehner, místostarosta)

3521/86

65P.

Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie souvísející se stavbou "Regenerace sídliště Ostrava-Jih, Jubilejní kolonie II. etapa,
Ostrava-Hrabůvka". (Bc. František Dehner, místostarosta)

3522/86

66P.

Ukončení smluvního vztahu dle smlouvy o dílo č. 3u/034/096/2004 písemnou výpovědí (Bc. František Dehner,
místostarosta)
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3523/86

67P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodávka 1 kusu stroje na svoz odpadků z
odpadkových košů (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3524/86

68P.

Zpráva komise (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)

3525/86

69P.

Zpráva komise (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)

3526/86

70P.

Zpráva komise (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)

3527/86

71P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava chodníku na ul. Stadická a na
ul. Dolní (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3528/86

72.

Pověření odboru bytového a ostatního hospodářství k rozhodování o provádění interiérových úprav v bytech
v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih. (Markéta
Langrová, člen rady)

3529/86

73.

Žádost o zvýšení provozního příspěvku Technické služby Ostrava - Jih, p. o. (Věra Válková, místostarostka)

3530/86

74P.

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Vybudování kanalizační přípojky pro
budovu A na ul. Volgogradská 3149/32A,Ostrava-Zábřeh“. VZ 151.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

3531/86

75P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Nákup interaktivních tabulí do mateřských
škol obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3532/86

76P.

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava fasáda objektu A. Kučery 1581/1,
Ostrava-Hrabůvka“ VZ 152.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3533/86

77.

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb - AK KLIMUS & PARTNERS s.r.o. (Bc. Martin Bednář,
starosta)

3534/86

78P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Místní komunikace ulice V.
Jiřikovského - Kaminského (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3535/86

79.

Zpráva likvidátora o procesu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, státní podnik „v likvidaci“
ze dne 11. 10. 2016 (Bc. Martin Bednář, starosta)

3536/86

80.

Návrh programu 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 3. 11. 2016 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

3537/86

81P.

Veřejná zakázka ,,Oprava střechy na objektu P. Lumumby č.pop. 2717 a č.pop. 2444, Ostrava-Zábřeh"
(Markéta Langrová, člen rady)

3538/86

82P.

Veřejná zakázka "Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka"
(Markéta Langrová, člen rady)

3539/86

83P.

Zrušení ZŘ (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)

3540/86

84.

Výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch (Věra Válková, místostarostka)

3541/86

85.

Závěr kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u Městského obvodu Ostrava-Jih odborem ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy (Bc. Martin Bednář, starosta)

3542/86

OR

Ukládací část řediteli TSOJ Ing. Janečkovi a ředitelce KZOJ Ing. Nešporek, Ph.D., MBA (Věra Válková,
místostarostka)

nepřijato 11.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací (Ing. Adam Rykala, člen rady)

staženo

20.

Návrh výpovědi smlouvy o dílo (Ing. Adam Rykala, člen rady)

staženo

28.

Prostory sloužící podnikání v bytovém domě na ul. Čujkovova 17, O.-Zábřeh - zveřejnění záměru (Markéta
Langrová, člen rady)
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3460/86
1

Návrh rozpočtových opatření č. 27/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
a) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle bodu 1 a 3 důvodové zprávy
b) rozpočtové opatření, kterým se
1)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 366 o 3 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 363 o 3 tis. Kč
2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 290 tis. Kč (volné zdroje ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3900, pol. 5169 o 290 tis. Kč
3)
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122 o 42 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, ORG 354 o 42 tis. Kč
4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 100 tis. Kč (volné zdroje ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5168 o 100 tis. Kč
5)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2122 o 600 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1185 o 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1188 o 300 tis. Kč
6)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1168 o 800 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1161 o 800 tis. Kč
souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se
7)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 10 745 tis. Kč (volné zdroje ZBÚ)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1168 o 12 855 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1189 o 8 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1190 o 8 900 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1191 o 6 700 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih ke schválení

3461/86
2

Návrh harmonogramu prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2017
Rada městského obvodu
schvaluje
harmonogram postupu prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2017

3462/86
3

Žádost společnosti D&P Group s.r.o., o povolení provozování videoloterních terminálů od 1. 1.
2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost společnosti D&P Droup s.r.o., IČ 277 81 577, se sídlem Krasnoarmějců 2192/1, 700 30 OstravaZábřeh, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
rozhodla
v návaznosti na usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0055/2 ze dne 18. 12. 2014,
kterým byl schválen návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, kterou se reguluje provozování
výherních hracích přístrojů, interaktivníéch videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů na území
statutárního města Ostravy, předložené žádosti nevyhovět

3463/86
4

Žádost společnosti BONWER WIN, a. s., o zařazení vyjmenovaných adres mezi adresy s
povolením provozovat loterie od 1. 1. 2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost společnosti BONVER WIN, a. s., IČ 258 99 651, se sídlem Cholevova 1530/1, Hrabůvka, 700 30
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Ostrava-Jih, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
rozhodla
v návaznosti na usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0055/2 ze dne 18. 12. 2014,
kterým byl schválen návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, kterou se reguluje provozování
výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů na území
statutárního města Ostravy, předložené žádosti nevyhovět
3464/86
5

Pronájem bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 53
J. A., bytem Ostrava-Výškovice
Horymírova 123, 0 + 1, I. kat., č. b. 41
K. A., bytem Ostrava-Hrabůvka

3465/86
6

Pronájem bytu v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v OstravěHrabůvce
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. 1
B. R., bytem Ostrava-Zábřeh

3466/86
7

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 17
L. V., trvale bytem Ostrava-Zábřeh

3467/86
8

Návrh na odstranění dopravní značky umístěné na pozemku společnosti BOSWELL a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
podat žádost městského obvodu Ostrava - Jih o změnu stanovení místní úpravy provozu spočívající v
odstranění dopravní značky IP11e „Parkoviště, stání na chodníku podélné“ umístěné na pozemku parc. č.
612/60, k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví společnosti BOSWELL a.s., IČ 27822133, dle důvodové zprávy
předloženého materiálu

3468/86
9

Návrh na uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení opravy povrchu
silnice
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení opravy povrchu silnice č. 272/16
/n/2016/Ja se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, v souvislosti s
realizací opravy povrchu na silnici III/4787, ul. Výškovická

3469/86
10

Žádost o součinnost při další přípravě projektu "Přerozdělení uličního prostoru ul. Podhájí v
Ostravě Jih"
Rada městského obvodu
souhlasí
s obsahem dopisu starosty městského obvodu Ostrava – Jih určeného pro vedení statutárního města Ostravy
ve věci součinnosti při další přípravě projektu „Přerozdělení uličního prostoru ul. Podhájí v Ostravě Jih“ dle
přílohy předloženého materiálu

3470/86
12

Předání hmotného movitého majetku příspěvkovým organizacím, které jsou zřízeny Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
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o předání hmotného movitého majetku k hospodaření
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 10 873,57
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 37 195,40
- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 59 290,00
dle důvodové zprávy
3471/86
13

Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s přerušením provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih ve školním roce 2016/2017 dle předloženého návrhu.

3472/86
14

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-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace - finanční dar
ve výši Kč 5 000,00
- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace - věcný dar ve
výši Kč 3 500,00
- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci - věcný dar ve výši Kč 12,00
- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace - finanční dar ve výši Kč 43
170,00
- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace - finanční dar ve výši Kč 119
014,00 dle důvodové zprávy

3473/86
15

Změna odpisového plánu na rok 2016 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2016 Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizaci dle důvodové zprávy

3474/86
16

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí předfinancování formou bezúročné
zápůjčky Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapojením Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace do projektu "Podpora
přírodních věd na ZŠ Klegova 27" v rámci 47. výzvy IROPU
a souhlasí
s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele formou bezúročné zápůjčky v roce 2017 v celk. částce
cca Kč 1,6 mil.

3475/86
17

Souhlas se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekt "Dodávka vozidel na
oddělený sběr a svoz odpadů včetně kontejnerů pro Technické služby Ostrava - Jih"
Rada městského obvodu
souhlasí
se zahájením přípravy projektu "Dodávka vozidel na oddělený sběr a svoz odpadů včetně kontejnerů pro
Technické služby Ostrava - Jih" a podáním žádosti o dotaci pro tento projekt v rámci výzvy z Operačního
programu Životní prostředí, specifického cíle 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití
odpadů
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat žádost o dotaci pro projekt "Dodávka
vozidel na oddělený sběr a svoz odpadů včetně kontejnerů pro Technické služby Ostrava - Jih" v rámci
výzvy z Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a
energetického využití odpadů
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektů pro podání žádostí o dotaci
Termín: 30. 11. 2016
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3476/86
18

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace do projektu "Vzdělávání pro všechny", financovaný z rozpočtu MŠMT
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace
do projektu "Vzdělávání pro všechny", který bude předložen do dotačního programu MŠMT "Šablony pro
MŠ a ZŠ"

3477/86
19

Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace
do projektu "Podpora předškolního vzdělávání v MŠ Staňkova", financovaný z rozpočtu MŠMT
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapojením Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace do projektu
"Podpora předškolního vzdělávání v MŠ Staňkova", který byl dne 6. 9. 2016 schválen MŠMT pro financování
z dotačního programu MŠMT "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a
ZŠ I"

3478/86
21

Redakční rada Jižních listů
Rada městského obvodu
odvolává
Bc. Terezu Thérovou z redakční rady Jižních listů
jmenuje
Bc. Janu Nezvalovou členem redakční rady Jižních listů
určuje
pí Martinu Gavendovou šéfredaktorkou Jižních listů

3479/86
22

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Městským obvodem
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih, které
je v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle důvodové zprávy

3480/86
23

Podnájem části bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
podle ustanovení § 2274 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění o udělení souhlasu k
podnájmu části bytu na dobu určitou s účinností od 14.10.2016 do 13.10.2017, dle důvodové zprávy
Stadická 1369/3, 1+3, standard, č. b. 2
H. J., Ostrava-Hrabůvka

3481/86
24

Prominutí poplatku z prodlení (M. N.)
Rada městského obvodu
souhlasí
s prominutím poplatku z prodlení pí M. N., za byt na ul. Pavlovova, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100% z částky
25.844 Kč,
dle důvodové zprávy
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

3482/86
25

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o
nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 77
R. V., A. Gavlase
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Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 91
K. L., O.-Vítkovice
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 27
K. J., F. Formana
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 47
Z. J., Svatoplukova
V. Košaře 4, 0+1, standard, č. b. 13
S. J., Proskovická
Edisonova 15, 1+2, standard, č. b. 9
J. W., Horní 3
Jubilejní 65, 1+3, standard, č. b. 2
G. D., Pampelišková
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
3483/86
26

Pronájem prostor sloužících podnikání v I. NP objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
nepronajímat prostor sloužící podnikání v I. NP budovy č.p. 1492 stavba občanského vybavení, která je
součástí pozemku p.č.st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní č.o. 55 v
Ostravě-Hrabůvce, o výměře 109,64 m2, do doby ukončení rekonstrukce výše specifikovaného objektu, dle
důvodové zprávy.

3484/86
27

Pronájem prostor v budově č. p. 2462 na ul. Volgogradská č. o. 20 v Ostravě-Zábřehu
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o pronájmu prostoru o výměře 55,24 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 2462 na ul. Volgogradská č. o. 20 v Ostravě-Zábřehu, který
je součástí pozemku p. č. st. 2868 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, panu Ing. Petru Dvořákovi, se sídlem Jubilejní
622/88, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 75432820, a panu Václavu Vojtovičovi, se sídlem Lumírova 523/28, OstravaVýškovice, IČ: 87540151, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výši nájemného 510
Kč/m2/rok za účelem užívání jako kanceláře a skladových prostor;
II. o uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s panem Ing. Petrem Dvořákem a panem Václavem
Vojtovičem z důvodu vyřizování změny účelu užívání, dle důvodové zprávy.

3485/86
29

Ukončení nájmu bytu dohodou, podání výpovědi z nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, v platném znění, dle důvodové zprávy
Č. D., trvale bytem V. Vlasákové, Zlepšovatelů 26/562, č. b. 6
T. A., Břenkova a T. D., Břenkova 7/2974, č. b. 33
T. L., trvale bytem P. Lumumby a T. T., trvale bytem P. Lumumby, Oráčova 1/1326, č. b. 3
B. E., Tarnavova 8/3016, č. b. 6
S. R., trvale bytem Výškovice, Bílovec, Čujkovova 32/1737, č. b. 94
U. I., J. Škody a U. P., J. Škody 7/191, č. b. 18
II.
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2 občanského zákoníku, v platném znění, dle
důvodové zprávy
B. J., Svornosti 49/2286, č. b. 4

3486/86
30

Umístění technologického zařízení pro přenos veřejné sítě mobilních telefonů
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu části střechy bytového domu č.p. 446 na ul. Výškovická č. or. 151 v Ostravě - Výškovicích, který
je součástí pozemku parc. č. 740/27 v k.ú. Výškovice u Ostravy, společnosti Vodafone Czech Republic a.s.,
se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha-Stodůlky, IČ: 25788001, k umístění technologického zařízení
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pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů, a to na dobu určitou 5 let s výší nájemného 102 400,00
Kč/rok bez DPH dle důvodové zprávy.
3487/86
31

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) občanského
zákoníku a § 2291 odst. 2,3 občanského zákoníku, dle důvodové zprávy
J. G., Vlasty Vlasákové 966/2, Ostrava-Bělský Les, č. b. 15
P. M., Jubilejní 332/3, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 5
N. K., Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, č. b. 22

3488/86
32

Změna smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvě o právu provést stavbu č. 38/032/52/15
v objektu na ul. Mjr. Nováka 34, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a smlouvě o právu provést stavbu č. 38/032
/52/15 ze dne 22.05.2015, na pronájem prostor o celkové výměře 1 044,76 m2 pavilonu "B" v budově č. p.
1455, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p.č.st. 1303, zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Hrabůvka, na ulici Mjr. Nováka č. or. 34 v Ostravě-Hrabůvce, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou, s výší nájemného 152 Kč/m2/rok u výměry 954,46 m2 s účelem užívání jako denní stacionář pro děti
a dospělé osoby s tělesným a mentálním postižením a s výší nájemného 50 Kč/m2/rok u výměry 90,30 m2 s
účelem užívání jako přístupová chodba k pronajatému pavilonu "B" na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, jehož budoucím nájemcem je spolek Čmeláček z.s., se sídlem Mjr. Noráka 1455/34,
Ostrava-Hrabůvka, IČ: 01668633, a to z důvodu kolaudace pouze části prostor o výměře 435,14 m2, dle
důvodové zprávy

3489/86
33

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu Sportovního centra Dubina, ul.
Horní 81, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem části nebytových prostor o výměře 1 m2 v přízemí objektu Sportovního centra
Dubina, v budově č. p. 287 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. 71/142 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, na ul. Horní č. o. 81, Ostrava-Dubina, a to na dobu neurčitou, s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem umístění kávového automatu, s výší nájemného 700 Kč/měsíc bez
DPH.

3490/86
34

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu (společ. nájmu) bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření smlouvy o
nájmu (společ. nájmu) bytu, dle důvodové zprávy
Václava Košaře 125/4, 1+3, standard, č. b. 59
L. H., a L. H., Václava Košaře 125/4. Ostrava-Dubina
Horní 679/29, 0+2, standard, č. b. 14
V. J., Horní, Ostrava-Hrabůvka

3491/86
35

Návrh na odejmutí svěřeného pozemku, k.ú. Stará Bělá, lokalita ul. Plzeňská x Vaňkova
Rada městského obvodu
žádá
Zastupitelstvo města Ostravy o odejmutí pozemku p.č. 1681/372 - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 11 m2 v k.ú. Stará Bělá ze svěření městskému obvodu Ostrava-Jih

3492/86
36

Prodej pozemku a zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. U Mostu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch statutárního města
Ostravy jako vlastníka vodovodního řadu spočívající v právu mít umístěný, provozovat a opravovat
vodovodní řad v části pozemku p.p.č. 556/103 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu
č. 2857-141/2011 oddělené a nově označené jako p.p.č. 556/150 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 3322-66/2016 na dobu
neurčitou za úplatu ve výši 100,- Kč za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne o prodeji
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pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou do vlastnictví Ing. Bc. M. S. bytem U Mostu, 700 30, Ostrava – Zábřeh
a
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat část pozemku p.p.č. 556/103 ostatní plocha, ostatní komunikace,
dle geometrického plánu č. 2857-141/2011 oddělenou a nově označenou jako p.p.č. 556/150 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 44 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se
svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, do vlastnictví Ing. Bc. M. S., bytem U Mostu, 700 30, Ostrava –
Zábřeh, za kupní cenu ve výši 44.000,- Kč + zákonná sazba DPH, za podmínky, že kupující uhradí náklady za
zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč + zákonná sazba DPH a správní poplatek za vklad práva
do katastru nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve
znění přílohy tohoto materiálu
3493/86
37

Prodej pozemku, zřízení věcného břemene v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch statutárního města
Ostrava jako vlastníka kanalizační stoky spočívající v právu mít umístěnou, provozovat a opravovat
kanalizační stoku, v části pozemku parc.č. 715/157 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, v
rozsahu daném geometrickým plánem 1084-65/2016, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč za
podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne o prodeji pozemku parc.č. 715/157 v k.ú.
Výškovice u Ostravy do podílového spoluvlastnictví L. D. (podíl 1/2), N. D. (podíl 1/4), Ing. J. D. (podíl 1/4),
všichni bytem Hýlova, 700 30 Ostrava - Výškovice
a
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek parc.č. 715/157 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u
Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, tvořící funkční celek s řadovým rodinným domem ul.
Hýlova, do podílového spoluvlastnictví L. D. (podíl 1/2), N. D. (podíl 1/4), Ing. J. D. (podíl 1/4), všichni
bytem Hýlova, 700 30 Ostrava - Výškovice, za kupní cenu ve výši 11.100 Kč, za podmínky, že kupující
úhradí náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.500 Kč a správní poplatek za vklad práva do
katastru nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění
přílohy tohoto materiálu

3494/86
38

Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rýparova
Rada městského obvodu
rozhodla
1.pronajmout část pozemku p.p.č. 632/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem užívání předzahrádky rodinného domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 11
Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku 330 Kč ročně, P. Č., bytem V Troskách, 700 30 Ostrava - Zábřeh a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu
2.pronajmout část pozemku p.p.č. 632/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem užívání předzahrádky rodinného domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 11
Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku 385 Kč ročně, J. M., bytem V Troskách, 700 30 Ostrava - Zábřeh a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

3495/86
39

Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
1. pronajmout parkovací stání č. 55 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský
Les, paní J. Č., bytem Fr. Lýska, 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 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
2. pronajmout parkovací stání č. 41 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 199 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský
Les, panu T. V., bytem Výškovická, Ostrava-Zábřeh, 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 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
3. pronajmout parkovací stání č. 45 v nadzemním podlaží parkovacího PO 41, stavby bez čp/če, garáž, která
je součástí pozemku parc.č. 199 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les, Bc. K.
K., bytem B. Václavka, 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 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
4. pronajmout parkovací stání č. 05 v podzemním podlaží parkovacího PO 42, stavby bez čp/če, garáž, která
je součástí pozemku parc.č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les, panu J.
F., bytem B. Václavka, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního
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motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně
DPH do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
5. pronajmout parkovací stání č. 11 v podzemním podlaží parkovacího PO 42, stavby bez čp/če, garáž, která
je součástí pozemku parc.č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les, MUDr.
J. Š., bytem B. Václavka, 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 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
a uzavřít nájemní smlouvy ve znění vzorové nájemní smlouvy schválené radou městského obvodu dne
3.12.2015, usnesením č. 1806/48 dle důvodové zprávy
3496/86
40

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemek p.č. st. 6027 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky paní H. F., bytem Ladislava Hosáka, Ostrava - Bělský
Les, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 187 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

3497/86
41

Revokace usnesení a záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú.
Hrabůvka, ul. Tlapákova
Rada městského obvodu
revokuje
bod 1) usnesení č. 2743/68 ze dne 19.5.2016 dle důvodové zprávy
rozhodla
o záměru změnit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/042/133/97/Se ze dne 21.5.1997, ve znění pozdějších
dodatků, uzavřenou se společností PARIS STATEX s.r.o., IČ: 253 57 131, se sídlem Ostrava-Moravská
Ostrava, Bieblova 2951/7, PSČ 702 00, za účelem umístění 4 parkovacích stání pro návštěvníky restaurace a
přístupového chodníku k restauraci, a to změnou výměry části pronajatého pozemku p.p.č. 391/1 ostatní
plocha, zeleň, pod přístupovým chodníkem k restauraci z výměry 100 m² na výměru 107 m², v k.ú.
Hrabůvka, ul. Tlapákova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih

3498/86
42

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene-služebnosti na části
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Ignáta Herrmanna
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby plynovodní přípojky v délce cca 3 bm v rámci stavby pod názvem
„Novostavba RD na ulici Ignáta Herrmanna“, pod povrchem části pozemku p.p.č. 451/20 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 451/20 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby plynovodní přípojky v délce cca 3 bm v rámci
stavby pod názvem „Novostavba RD na ulici Ignáta Herrmanna“, ve prospěch nemovité věci - pozemku
p.p.č. 451/11 zahrada v k.ú. Hrabůvka, která je ve vlastnictví manželů Ing. D. Š. a Ing. K. Š., oba bytem
Dr. Martínka, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm
plynovodní přípojky
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, užívání a provozování plynovodní přípojky, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.10.2018 uzavřít s vlastníky pozemku p.p.č. 451/11
zahrada v k.ú. Hrabůvka, manžely Ing. D. Š. a Ing. K. Š., oba bytem Dr. Martínka, 700 30 OstravaHrabůvka, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu
provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3499/86
43

Svěření pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Fr. Formana
Rada městského obvodu
žádá
Zastupitelstvo města Ostravy o svěření pozemku parc.č. 71/112 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 45 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, do správy městského
obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

3500/86
44

Ukončení nájmu parkovacích stání v parkovacích objektech dohodou a záměr pronájmu
parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy
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Rada městského obvodu
rozhodla
1) ukončit Smlouvu o nájmu nebytového prostoru – kryté stání č. 33/33/02/2013 ze dne 4. 12. 2013,
uzavřenou s paní V. Z., bytem Jiskřiček, Ostrava-Zábřeh na nájem parkovacího stání č. 33 v parkovacím
objektu PO 33 na ul. Vlasty Vlasákové, umístěném v podzemním podlaží stavby bez čp/če, obč. vyb., která
je součástí pozemku parc.č. 121/9 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1052 m2, v k.ú. Dubina u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dohodou ke
dni 31. 10. 2016
2) ukončit Smlouvu o nájmu nebytového prostoru – kryté stání č. 2/r/032/190/00 ze dne 16. 6. 2000 a
Smlouvu o nájmu nebytového prostoru – kryté stání č. 51/40/01/2009 ze dne 30. 3. 2009 ve znění dodatků,
uzavřenou s panem M. M., bytem L. Hosáka, Ostrava-Bělský Les na nájem parkovacího stání č. 40 v
parkovacím objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka, umístěném v podzemním podlaží stavby bez čp/če,
garáž, 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,
dohodou ke dni 31. 12. 2016
a uzavřít dohody o ukončení nájmu ve znění vzorové dohody schválené radou městského obvodu dne 28. 1.
2016, usnesením č. 2045/53
rozhodla
1) o záměru na pronájem parkovacího stání č. 33 v parkovacím objektu PO 33 na ul. Vlasty Vlasákové,
umístěném v podzemním podlaží stavby bez čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1052 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 do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 ve výši 690 Kč měsíčně včetně DPH
2) o záměru na pronájem parkovacího stání č. 40 v parkovacím objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka,
umístěném v podzemním podlaží stavby bez čp/če, garáž, 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 690
Kč měsíčně včetně DPH od 1.1.2017
3501/86
45

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku a záměr na pronájem části pozemku v lokalitě
"Pavlovova - Rudná", k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/377/15/Sl ze dne 29. 10. 2015, na nájem části pozemku
p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o celkové výměře 120 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, užívaného jako zahrádka č. 1
dohodou ke dni 31. 10. 2016 a uzavřít s paní O. B., bytem Volgogradská, Ostrava - Zábřeh, Dohodu o
ukončení nájmu ve znění přílohy tohoto materiálu
a rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 120 m², v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, za účelem užívání zahrádky č. 1 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3502/86
46

Výkup pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Svornosti
Rada městského obvodu
žádá
Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu k nabytí nemovité věci - pozemku parc.č. 725/36 orná
půda (ZPF) o výměře 16133 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, od J. P., bytem 747 14 Ludgeřovice, za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 170,78 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 2.755.210 Kč, za
podmínky schválení rozpočtového krytí pro úhradu kupní ceny

3503/86
47

Záměr na prodej pozemku pod bytovým domem na ul. Staňkova, k.ú. Výškovice u Ostravy
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat zastavěný pozemek parc.č. 752 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 230 m2 pod bytovým domem č.p. 235, ul. Staňkova č.or. 10, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih

3504/86
48

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Tarnavova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 270/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m² v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Tarnavova", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání části pozemku jako parkovacího stání na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou.
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3505/86
49

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemek parc.č. 832 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání
zahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3506/86
50

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šaldova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 222/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šaldova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem umístění a užívání vjezdu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3507/86
51

Záměr na pronájem pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemek p.č.st. 4861, zast. pl. o výměře 45 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul.
Kpt. Vyjdy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrav-Jih, pod garáží
cizího vlastníka, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

3508/86
52

Záměr na výpůjčku částí pozemků v k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 52, týkající se záměru na výpůjčku částí pozemků v k. ú. Hrabůvka

3509/86
53

Záměr na změnu pronájmu části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hřiště
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na změnu Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/2443/07/Ulr ze dne 16.6.2008, ve
znění dodatku, na základě které Bytové družstvo Hřiště, IČ 26881667, se sídlem Ostrava - Jih - Zábřeh, U
Hřiště 1320/4, PSČ 70030, užívá pozemek p.p.č. 458/35 zahrada o výměře 562 m2 a části pozemků p.p.č.
458/34 zahrada o výměře 300 m2 a p.č.st. 1328 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. U Hřiště, za účelem užívání oplocených pozemků nájemníky domu, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou, spočívající ve změně účelu užívání části pronajatého pozemku 458/35
zahrada na „zřízení a užívání 4 ks parkovacích stání o celkové výměře 75,34 m2“

3510/86
54

Změna smlouvy o nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, u. Čujkovova
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít s panem Goče Kočovským, IČ: 15424154, bytem Šeříková 710/6, 700 30 Ostrava – Výškovice,
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/137/05 ze dne 23.3.2005 ve znění přílohy tohoto
materiálu, na základě kterého se upravuje předmět nájmu části pozemku p.p.č. 654/34 ostatní plocha zeleň
v k.ú. Zábřeh nad Odrou tak, že část o výměře 27,6 m2 se pronajímá za účelem umístění a užívání
pozemku pod prodejním stánkem č. 2, část o výměře 27,6 m2 za účelem umístění a užívání pozemku pod
prodejním stánkem č. 3 a část o výměře 42,8 m2 za účelem užívání přístupu a příjezdu pro zásobování
stánků, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3511/86
55

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

3512/86
56

Zřízení věcného břemene – služebnosti na část pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia
Rada městského obvodu
nesouhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby zemní kabelové přípojky NN v předpokládané délce cca 30 bm pod
názvem stavby „Ostrava 732/33 FAN-store company, př. NNk“ pod povrchem části pozemku p.p.č. 1095/1
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ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
nezřídit věcné břemeno - služebnost dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 1095/1 ostatní plocha,
silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem umístění stavby zemní kabelové přípojky NN v předpokládané
délce cca 30 bm pod názvem stavby „Ostrava 732/33 FAN-store company, př. NNk“ pro společnost ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8
3513/86
57

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p.p.č. 154/7 ostatní plocha, ostatní komunikace a
p.p.č. 154/10 zahrada, zemědělský půdní fond, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení kabelové přeložky NN a VN, v celkové
délce 27,32 bm ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405
02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 12.752 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění a užívání kabelových přeložek, umístěných v částech pozemků, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 3325-662/2016.
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

3514/86
58

Plnění usnesení č. 3392/84 - Zpráva o financování přípravy a realizace participativního rozpočtu
Rada městského obvodu
bere na vědomí
zprávu o financování přípravy a realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

3515/86
59

Poskytnutí peněžitého plnění občanům jako mimořádné ocenění celoroční práce ve prospěch
obce
Rada městského obvodu
rozhodla
poskytnout peněžité plnění občanům jako mimořádné ocenění celoroční práce ve prospěch obce dle
předloženého návrhu

3516/86
60

Mimosoudní vyrovnání BOSWELL a.s. - užívání parkovacího stání
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem společnosti BOSWELL a.s. IČ 27822133, se sídlem Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava, zapsané v
Obchodním rejtříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3486 dle důvodové zprávy.

3517/86
61

Žaloba proti společnosti CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 61, týkající se žaloby proti společnosti CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

3518/86
62

Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění
pozdějších změn
Rada městského obvodu
rozhodla
o předložení návrhu zastupitelstvu města Ostravy na změnu obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut
města Ostravy, ve znění pozdějších změn

3519/86
63P

Přiznání a změna osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
v souladu s § 131 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu se "Zásadami pro
stanovení příplatku ze vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn
ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
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Ostrava-Jih" přiznání a změnu osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Městského obovdu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platových výměrů
3520/86
64P

Odstranění přilehlých teras, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
nevyhovět žádosti o vyplacení pozastávky ve výši 17 372 Kč dle čl. IV. odst. 15. SoD č. 4/034/026/2015,
zhotoviteli Andrej Holub, se sídlem Tolstého 1809/12, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 103 34 541.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zaslat zhotoviteli informaci o zamítnutí žádosti
Termín: 21. 10. 2016

3521/86
65P

Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k
dodávce elektrické energie souvísející se stavbou "Regenerace sídliště Ostrava-Jih, Jubilejní
kolonie II. etapa, Ostrava-Hrabůvka".
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie pro kabelové vedení VN a NN.
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie pro kabelové vedení NN a VN.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy
Termín: 25. 10. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy
Termín: 18. 10. 2016

3522/86
66P

Ukončení smluvního vztahu dle smlouvy o dílo č. 3u/034/096/2004 písemnou výpovědí
Rada městského obvodu
rozhodla
o ukončení smluvního vztahu dle smlouvy o dílo č. 3u/034/096/2004 písemnou výpovědí.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zpracovat a odeslat písemnou výpověď zhotoviteli dle čl. X. odst. 2 SoD č. 3u/034/096/2004
Termín: 31. 10. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit písemnou výpověď dle čl. X. odst. 2 SoD č. 3u/034/096/2004.
Termín: 27. 10. 2016

3523/86
67P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodávka 1 kusu stroje na svoz
odpadků z odpadkových košů
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 dodávky VZ 131.16 "Dodávka 1 kusu
stroje na svoz odpadků z odpadkových košů" a o uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem:
- I-TEC Czech, spol. s r.o.,Rudná 30/3, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 26834634, za nabídkovou cenu Kč
615.100,00 bez DPH, tj. Kč 744.271,00 vč. DPH a s lhůtou pro dodání 60 kalendářních dnů od nabytí
účinnosti smlouvy
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 dodávky VZ 131.16 "Dodávka 1 kusu stroje na svoz odpadků z odpadkových košů"
Termín: 25. 11. 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 dodávky VZ 131.16
"Dodávka 1 kusu stroje na svoz odpadků z odpadkových košů"
Termín: 24. 10. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky VZ 131.16
"Dodávka 1 kusu stroje na svoz odpadků z odpadkových košů"
Termín: 07. 11. 2016
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3524/86
68P

Zpráva komise (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
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 150.16 "Nové
parkovací plochy, prodloužení stávající nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa ul. B. Václavka, kat. ú.
Dubina u Ostravy" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- KUMAN spol. s r.o., Petrovická 1051/83, 733 01 Karviná-Hranice, IČO: 60779098, za nabídkovou cenu Kč
1.009.896,00 bez DPH, tj. Kč 1.221.974,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od zahájení
díla,
- jako druhým v pořadí s uchazečem STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 OstravaKunčičky, IČO: 25864092, za nabídkovou cenu Kč 1.330.439,00 bez DPH, tj. Kč 1.609.831,00 vč. DPH a s
lhůtou realizace 83 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 150.16 "Nové parkovací plochy, prodloužení stávající nájezdové
rampy, nová bezbariérová rampa ul. B. Václavka, kat. ú. Dubina u Ostravy"
Termín: 30. 11. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
150.16 "Nové parkovací plochy, prodloužení stávající nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa ul. B.
Václavka, kat. ú. Dubina u Ostravy"
Termín: 04. 11. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
150.16 "Nové parkovací plochy, prodloužení stávající nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa ul. B.
Václavka, kat. ú. Dubina u Ostravy"
Termín: 11. 11. 2016

3525/86
69P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava cyklostezky podél
Ostravice na parc. 632/5, k.ú. Ostrava-Hrabůvka
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 101.16 "Oprava cyklostezky podél
Ostravice na parc. 632/5, k.ú. Ostrava-Hrabůvka" o vyloučení uchazeče:
- AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 47676175,
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 101.16 "Oprava
cyklostezky podél Ostravice na parc. 632/5, k.ú. Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:
- Hochbau, s.r.o., Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČO: 25857614, za nabídkovou cenu Kč
638.175,00 bez DPH, tj. Kč 772.192,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 40 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 101.16 "Oprava cyklostezky podél Ostravice na parc. 632/5, k.ú.
Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 30. 11. 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
101.16 "Oprava cyklostezky podél Ostravice na parc. 632/5, k.ú. Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 04. 11. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
101.16 "Oprava cyklostezky podél Ostravice na parc. 632/5, k.ú. Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 11. 11. 2016

3526/86
70P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava fasády objektu
Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh" VZ 137.16
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 137.16 „Oprava fasády objektu Dolní
629/51, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení uchazeče:
- SSK Stavby Ostrava s.r.o.,Na Jánské 725/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 03467562,
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- Stavby Střechy Komíny s.r.o., Šikmá 90, Vrbice, 735 51 Bohumín, IČ: 03450660,
- Stavby COMPLET s.r.o.,Na Jánské 1869/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 25389734
z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě.
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 137.16 na „Oprava fasády
objektu Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s
uchazečem: Ing. Miroslav Pytel se sídlem Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ:
18110592 za nabídkovou cenu 724.017,49 Kč bez DPH a lhůtou realizace 52 kalendářních dnů
a jako druhým v pořadí
s uchazečem STŘECHMONT - STAV s.r.o. se sídlem Pavlovova 3107/38A, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ:
28620020 za nabídkovou cenu 819.536,33 Kč bez DPH a lhůtou realizace 49 kalendářních dnů.
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit smlouvu o dílo k VZ 137.16 „Oprava fasády objektu Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh" .
Termín: 24. 10. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu o dílo s vybraným uchazečem k VZ 137.16 „Oprava fasády objektu Dolní 629/51, OstravaZábřeh" .
Termín: 03. 11. 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 137.16 „Oprava fasády objektu Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 23. 11. 2016
3527/86
71P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava chodníku na ul.
Stadická a na ul. Dolní
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 135.16 "Oprava chodníku na ul.
Stadická a na ul. Dolní" o vyloučení uchazeče:
- AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČO: 47676175,
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 135.16 "Oprava
chodníku na ul. Stadická a na ul. Dolní" a o uzavření 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
1.059.716,47 bez DPH, tj. Kč 1.282.256,93 vč. DPH a s lhůtou realizace 30 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 135.16 "Oprava chodníku na ul. Stadická a na ul. Dolní"
Termín: 30. 11. 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
135.16 "Oprava chodníku na ul. Stadická a na ul. Dolní"
Termín: 04. 11. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
135.16 "Oprava chodníku na ul. Stadická a na ul. Dolní"
Termín: 11. 11. 2016

3528/86
72

Pověření odboru bytového a ostatního hospodářství k rozhodování o provádění interiérových
úprav v bytech v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih.
Rada městského obvodu
svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s
účinností od 17.10.2016
a) odboru bytového a ostatního hospodářství pravomoc udělit souhlas s provedením interiérových úprav v
bytech, prováděných nájemci bytů v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih
b) odboru bytového a ostatního hospodářství pravomoc rozhodovat o uzavření, změně a ukončení dohod o
provedení interiérových úprav bytů v souladu se zněním odst. a) tohoto usnesení dle důvodové zprávy.
zmocňuje
s účinností od 17.10.2016
- vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
- vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
- technika - referenta DaBF odboru bytového a ostatního hospodářství pí Irenu Peterovou
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k uzavírání, změně a ukončení dohod o provedení interiérových úprav bytu a souhlas s jejich provedením dle
odst. b) tohoto usnesení
schvaluje
s účinností od 17.10.2016
- vzorové znění žádosti o interiérové úpravy
- vzorové znění dohod o provedení interiérových úprav bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih a souhlas s jejich provedením v rozsahu předloženého návrhu.
3529/86
73

Žádost o zvýšení provozního příspěvku Technické služby Ostrava - Jih, p. o.
Rada městského obvodu
schvaluje
na návrh rozpočtového opatření dle důvodové zprávy navýšení provozního příspěvku
o 5 006 500,- Kč na celkových 20 958 500,- Kč.

3530/86
74P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Vybudování kanalizační
přípojky pro budovu A na ul. Volgogradská 3149/32A,Ostrava-Zábřeh“. VZ 151.16
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Vybudování kanalizační přípojky pro
budovu A na ul. Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh“ VZ 151.16 o vyloučení uchazeče:
- ŠÍP STAVING s.r.o., Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 25385755,
z důvodu uvedených v důvodové zprávě.
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Vybudování kanalizační přípojky pro budovu A na ul. Volgogradská
3149/32A,Ostrava-Zábřeh“ VZ 151.16, zrušit tuto veřejnou zakázku z důvodů uvedených v přiložené
důvodové zprávě.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 151.16 vyplývající z usnesení
Termín: 19. 10. 2016

3531/86
75P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Nákup interaktivních tabulí do
mateřských škol 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 dodávky VZ 154.16 "Nákup
interaktivních tabulí do mateřských škol obvodu Ostrava-Jih" a o uzavření kupní smlouvy s vybraným
uchazečem:
- AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10-Hostivař, pobočka na Burni 1497/39, 710 00 Ostrava,
IČO: 48108375, za nabídkovou cenu Kč 1.651.900,00 bez DPH, tj. Kč 1.998.799,00 vč. DPH, s lhůtou plnění
21 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a s dobou poskytování bezplatné aktualizace výukového softwaru
12 let
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 dodávky VZ 154.16 "Nákup interaktivních tabulí do mateřských škol obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 30. 11. 2016
Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky VZ 154.16
"Nákup interaktivních tabulí do mateřských škol obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 04. 11. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na na dodávky VZ 154.16
"Nákup interaktivních tabulí do mateřských škol obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 11. 11. 2016

3532/86
76P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava fasáda objektu A.
Kučery 1581/1, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 152.16
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce VZ 152.16 „Oprava fasáda objektu A. Kučery 1581/1, Ostrava-Hrabůvka“, zrušit
tuto veřejnou zakázku z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě.
ukládá
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Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 152.16 vyplývající z usnesení
Termín: 19. 10. 2016
3533/86
77

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb - AK KLIMUS & PARTNERS s.r.o.
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s KLIMUS & PARTNERS s.r.o. IČ 03373444, se
sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 84583, za cenu 700,- Kč bez DPH za hodinu poskutnuté právní služby.Smlouva bude
ukončena dne 31. 12. 2016, nebo vyčerpáním finančního limitu 550.000,- Kč, dle toho, která skutečnost
nastane dříve, dle důvodové zprávy.

3534/86
78P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Místní komunikace ulice
V. Jiřikovského - Kaminského
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 75.16 "Místní
komunikace ulice V. Jiřikovského - Kaminského“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Věra Válková, místostarostka obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 75.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 01. 12. 2016

3535/86
79

Zpráva likvidátora o procesu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, státní podnik
„v likvidaci“ ze dne 11. 10. 2016
Rada městského obvodu
bere na vědomí
Zprávu likvidátora, Mgr. Romana Klimuse, o průběhu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3,
státní podnik „v likvidaci“IČ: 00097489, se sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava ze dne 11.
10. 2016
rozhodla
na základě přiloženého dokumentu podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze
spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku dle §220, zákona číslo 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (respektive dle §255 zákona číslo 140/1961 Sb., trestní
zákon, který byl platný a účinný do 31.12.2009).
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí Zprávu likvidátora, Mgr. Romana Klimuse, o
průběhu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, státní podnik „v likvidaci“IČ: 00097489, se
sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava, ze dne 11. 10. 2016

3536/86
80

Návrh programu 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 3. 11.
2016
Rada městského obvodu
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souhlasí
s návrhem programu 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat dne 3.
11. 2016 od 13.00 hod., dle předloženého materiálu s úpravou
3537/86
81P

Veřejná zakázka ,,Oprava střechy na objektu P. Lumumby č.pop. 2717 a č.pop. 2444, OstravaZábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0761/2016/OBH ze dne 18.7.2016 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava střechy objektu na ul. P. Lumumby č. pop. 2717 a č. pop. 2444,
Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem TURČINA s.r.o., IČ: 25886550 se sídlem Budovatelů 771/1, 735 64
Havířov - Prostřední Suchá, 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 811 219,41
Kč bez DPH dle důvodové zprávy
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/0761/2016/OBH ze dne 18.7.2016 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava střechy objektu
na ul. P. Lumumby č. pop. 2717 a č. pop. 2444, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 27.10.2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0761/2016/OBH ze dne 18.7.2016 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Oprava střechy objektu na ul. P. Lumumby č. pop. 2717 a č.
pop. 2444, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 21.10.2016

3538/86
82P

Veřejná zakázka "Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, OstravaHrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0855/2016/OBH ze dne 4.8.2016 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8,
Ostrava-Hrabůvka" se zhotovitelem BASTA stavební práce s.r.o., IČ: 03748901, se sídlem Hasičská 551/52,
700 30 Ostrava-Hrabůvka, kterým se mění cena díla z důvodu méněprací a realizace dodatečných prací
souvisejících s dokončením díla v rozsahu dle Změnového listu č. 2 na cenu nejvýše přípustnou 623 385,71
Kč bez DPH dle důvodové zprávy
ukládá Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatní hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/0855/2016/OBH ze dne 4.8.2016 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava a nátěr fasády,
nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 25.10.2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0855/2016/OBH ze dne 4.8.2016 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8,
Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 20.10.2016

3539/86
83P

Zrušení ZŘ (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
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 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" u obou dílčích částí dle § 84 odst. 3 písm. b) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v přiložené
důvodové zprávě
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 130.16 "Zajištění
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nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih" vyplývající z bodu tohoto usnesení
Termín: 21. 10. 2016
3540/86
84

Výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch
Rada městského obvodu
rozhodla
dle odst. 2.2.1, písmene B) smlouvy o dílo na předmět "Celoroční údržba veřejných a vyhrazených
travnatých ploch v Městkém obvodu Ostrava - Jih v letech 2015 - 2016 o zahájení kosení travnatých ploch v
Městském obvodu Ostrava - Jih
souhlasí
se zahájením čínnosti podle odst. 2.2.1 písmene C) podzimního odstranění lístí od 15.11.2016
pověřuje
starostu Městského obvodu Ostrava - Jih k podpisu výzvy o zahájení kosení s vybranými uchazeči této
veřejné zakázky
pověřuje
vedoucího odboru dopravy a komunálných služeb Ing. et Ing. Jindřicha Haverlanda, Ph. D., předání výzvy
zhotovitelům k provedení VI. pokosu.

3541/86
85

Závěr kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u Městského obvodu Ostrava-Jih
odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u Městského obvodu Ostrava-Jih odborem
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy za kontrolované období od 1. 1. 2016 do 17. 8. 2016
ve věci kontroly plnění povinností dle čl. 31 písm. a) odst 3 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut
města Ostravy obsažené v Protokolu o výsledku kontroly č.j. SMO/316026/16/OŽP/Br ze dne 24. 8. 2016.

3542/86
OR

Ukládací část řediteli TSOJ Ing. Janečkovi a ředitelce KZOJ Ing. Nešporek, Ph.D., MBA
Rada městského obvodu
ukládá
řediteli TSOJ Ing. Janečkovi a ředitelce KZOJ Ing. Nešporek, Ph.D., MBA předložit do 30. 11. 2016 radě
městského obvodu organizační řád, organizační strukturu, počet zaměstnanců a přehled systemizovaných
míst jimi řízených příspěvkových organizací
ukládá
řediteli TSOJ Ing. Janečkovi měsíčně zasílat místostarostce pí Válkové a tiskové mluvčí pí Gavendové
přehled výkonů dle jednotlivých lokalit pro potřeby zveřejnění v Jižních listech.
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
11

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku příspěvkových organizací škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 107 666,00 dle předloženého návrhu.
ukládá
likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace
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