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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 9. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 27. 2. 2015 10:00

(usn. č. 0350/9 - usn. č. 0432/9)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

4.3.2015 11:54

about:blank

Přehled usnesení 9. schůze Rady městského obvodu, ze dne 27. 2. 2015 10:00
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č. usn.

č.
m.

Název materiálu

0350/9

1.

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

0351/9

2.

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

0352/9

3.

Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0353/9

4.

Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0354/9

5.

Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0355/9

6.

Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0356/9

7.

Návrh rozpočtového opatření č. 7 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0357/9

8.

Návrh rozpočtového opatření č. 8 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0358/9

9.

Návrh rozpočtového opatření č. 9 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0359/9

10.

Návrh rozpočtového opatření č. 10 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0360/9

11.

Návrh rozpočtového opatření č. 11 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0361/9

12.

Náhrada vzniklé újmy na zdraví (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0362/9

13.

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

0363/9

14.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka)

0364/9

15.

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

0365/9

16.

Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli I. I. (Věra Válková, místostarostka)

0366/9

17.

Nájem hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu (Věra Válková, místostarostka)

0367/9

18.

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. P. Lumumby (Věra Válková,
místostarostka)

0368/9

19.

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu, prevence
kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2015 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0369/9

20.

Převod majetku (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0370/9

21.

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0371/9

22.

Změna hodnot movitého majetku předaného k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 3 ke zřizovací
listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

0372/9

23.

Změna odpisových plánů na rok 2015 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0373/9

24.

Žádost o prominutí platby věcných nákladů žákovského stravného - variantní řešení (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

0374/9

25.

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

0375/9

26.

Plnění usnesení RMOb O.-Jih č. 0096/3 ze dne 11.12.2014 (Markéta Langrová, člen rady)

0376/9

27.

Prominutí poplatku a úroku z prodlení (Markéta Langrová, člen rady)

0377/9

28.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

0378/9

29.

Pronájem prostor v objektu na ul. Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka vč. jejich vybavení (Markéta Langrová,
člen rady)

0379/9

30.

Přihlášení objektu U Haldy 200/18 Ostrava - Hrabůvka k odběru tepla, elektrické energie a vody. (Markéta
Langrová, člen rady)

0380/9

31.

Rozhodnutí o způsobu měření spotřeby tepelné energie v nebytových prostorách - variantní návrh (Markéta
Langrová, člen rady)

0381/9

32.

Skončení nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0382/9

33.

Snížení nájemného za pronájem prostor chodby v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

0383/9

34.

Uzavření trojstranné dohody na zajištění servisu výtahu v budově D, ÚMOb Ostrava-Jih, ul.Horní 3, OstravaHrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

0384/9

35.

Změna užívání prostor v bytovém domě na ul. Čujkovova 32, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

0385/9

36.

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě
na ul. Plzeňská 8, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

0386/9

37.

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta
Langrová, člen rady)
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0387/9

38.

Návrh na neuplatnění předkupního práva a nenabytí vlastnického práva ke stavbám garáží bez č.p./č.e. v
k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0388/9

39.

Pronájem části pozemku p.p.č. 458/11 o výměře 86 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0389/9

40.

Pronájem částí pozemků p.p.č. 458/57 o výměře 50 m² a p.p.č. 458/58 o výměře 40 m², výměra celkem 90
m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0390/9

41.

Pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m² a p.p.č. 644/2 - ostatní
plocha, dráha o výměře 104 m², výměra celkem 120 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ Pavlovova Rudná“ (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0391/9

42.

Pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21m² a p.p.č. 644/2 - ostatní
plocha, dráha o výměře 99m², výměra celkem 120m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova Rudná" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0392/9

43.

Pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m² a p.p.č. 644/2 - ostatní
plocha, dráha o výměře 99 m² , celková výměra 130 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova Rudná" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0393/9

44.

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží – variantní řešení (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0394/9

45.

Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p.č. 270/4 v k.ú. Hrabůvka, ul. U Nové školy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0395/9

46.

Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Břustkova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0396/9

47.

Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0397/9

48.

Souhlas s uzavřením splátkového kalendáře (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0398/9

49.

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0399/9

50.

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní x Plzeňská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0400/9

51.

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

0401/9

52.

Změna délky věcného břemene k pozemku v k.ú. Hrabůvka, ulice Dr. Lukášové (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0402/9

53.

Zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č. 566/183 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Ovocná (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0403/9

54.

Zveřejnění záměru na změnu smlouvy o nájmu pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0404/9

55.

Delegace Bc. Bednáře do Výboru Svazu měst a obcí ČR (Bc. Martin Bednář, starosta)

0405/9

56.

Plán práce komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih na I. pololetí 2015 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0406/9

57.

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady - návrh pro zastupitelstvo (Bc. Martin Bednář,
starosta)

0407/9

58.

Zajištění videozáznamu z jednání zastupitelstva (Bc. Martin Bednář, starosta)

0408/9

59.

Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie (Bc. František Dehner, místostarosta)

0409/9

60P. Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko (Bc. František Dehner, místostarosta)

0410/9

62P. ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A (Bc. František Dehner, místostarosta)

0411/9

63P. Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka - dodatek č. 1 k SoD
(Markéta Langrová, člen rady)

0412/9

64P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předp. a
části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce, VII. etapa, Edisonova
15 (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0413/9

65P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) „Odstranění přilehlých teras, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Martin Bednář, starosta)

0414/9

66P. Podmínky výzvy (dodávky dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázk., ve znění pozd.předpisů a
odd.B části II. Zásad) - Výměna měřičů tepla a vodoměrů TUV a SV na ul.B.Václavka 1, Dr.Šavrdy
13,15,17,19 a Fr.Formana 28,30,32,34,51,53,55,57 (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

0415/9

67P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV.
čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o. (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0416/9

68P. Výběr u části 1., zrušení dílčí části 2. , části B (odborné pomůcky) - (dodávky, otevřené řízení dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Přírodovědné učebny (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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0417/9

69P. Výzva (dodávky, ZPŘ dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) Fitness park Ostrava-Dubina (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0418/9

70P. Zpráva komise (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2015 (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

0419/9

71P. Zrušení dílčí části 1. a 2. , části B (odborné pomůcky) - (dodávky, otevřené řízení dle § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Učebny fyziky a chemie (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0420/9

72P. Výzva (stavební práce, ZPŘ dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů Pavilon tělocvičny Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice (Bc. Martin Bednář, starosta)

0421/9

73.

Příspěvek na zkrášlení okolí bytových domů- darovací smlouva (Věra Válková, místostarostka)

0422/9

74.

Zrušení usnesení č.693/23 Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih - aktualizace přílohy č. 1 Zřizovací
listiny MSOJ k 30.6.2014 (Markéta Langrová, člen rady)

0423/9

75P. Zásady pro zpracování investičního záměru na realizaci investic v rámci městského obvodu Ostrava-Jih (Bc.
František Dehner, místostarosta)

0424/9

76.

Návrh rozpočtového opatření č. 12 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0425/9

77.

Návrh rozpočtového opatření č. 13 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0426/9

78.

Návrh rozpočtového opatření č.14 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0427/9

79.

Návrh rozpočtového opatření č. 15 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0428/9

80.

Úprava limitu pro provádění rozpočtových opatření (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0429/9

81.

Převod výkonu správy z příspěvkové organizace MSOJ na zřizovatele (Markéta Langrová, člen rady)

0430/9

82.

Informace k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0431/9

OR

Dopis pana G. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0432/9

OR

Odvolání člena komise kulturní a školské (Bc. Martin Bednář, starosta)

staženo 61P. Zásady pro zpracování investičního záměru na realizaci investic v rámci městského obvodu Ostrava-Jih (Bc.
František Dehner, místostarosta)
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0350/9
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 20 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3639, pol. 6121, UZ 11 o 20 tis. Kč

0351/9
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 565 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3412, pol. 6121, UZ 11 o 565 tis. Kč

0352/9
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 993 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 4349, pol. 50xx, ORG 1233, UZ 33xxxxxx o 875 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 10, § 4349, pol. 51xx, ORG 1233, UZ 33xxxxxx o 118 tis. Kč

0353/9
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3392, pol. 2122 o 385 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6122, ORG 1089 o 385 tis. Kč

0354/9
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 20 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5492, UZ 11 o 20 tis. Kč

0355/9
6

Návrh rozpočtového opatření č. 6
Rada městského obvodu
souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 18 000 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1088, UZ 11 o 18 000 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0356/9
7

Návrh rozpočtového opatření č. 7
Rada městského obvodu
souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 16 000 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1059, UZ 11 o 16 000 tis. Kč
doporučuje
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Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení
0357/9
8

Návrh rozpočtového opatření č. 8
Rada městského obvodu
souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 7 243 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014
- blokace pro DaBF)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5909, UZ 13 o 7 243 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0358/9
9

Návrh rozpočtového opatření č. 9
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5173 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 3319, pol. 5222 o 20 tis. Kč

0359/9
10

Návrh rozpočtového opatření č. 10
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 11 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 11 tis. Kč

0360/9
11

Návrh rozpočtového opatření č. 11
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 62 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6121, UZ 11 o 62 tis. Kč

0361/9
12

Náhrada vzniklé újmy na zdraví
Rada městského obvodu
rozhodla
nevyhovět žádostem o náhradu vzniklé újmy na zdraví poškozených p. H. B., p. A. K., Mgr. M. Ch., p. J.
K., p. P. H., p. J. Š..

0362/9
13

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Odborářská v OstravěHrabůvce na dobu určitou dle důvodové zprávy
Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 29
N. Z. , bytem Ostrava-Hrabůvka

0363/9
14

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
rozhodla
v souladu s Pravidly pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a v operativní evidenci o
neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 2 v celkové výši: 172 984,21 Kč
1) DDHM do 40 000,-Kč
2) DDHM do 3 000,-Kč
ukládá

ORG 223
ORG 223

82 201,99 Kč
90 782,22 Kč

likvidační komisi provést, respektive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.
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0364/9
15

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
rozhodla
v souladu s článkem Pravidla pro nakládání s finančními prostředky, evidencí majetku a postupy v
účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 9 v celkové výši 1.955.365,33 Kč:
1) 028
2) 022
3) 013
4) 902
ukládá

0000 DDHM
0500 DHM
0000 DNM
0300 oper. hm.

528.920,85 Kč
543.555,18 Kč
882.888,30 Kč
1,- Kč

likvidační komisi provést, respektive zajistit, likvidaci neupotřebitelného majetku.
0365/9
16

Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli I. I.
Rada městského obvodu
rozhodla
nabýt majetek nepatrné hodnoty ve výši 5 200 Kč po zůstaviteli I. I., úmrtí dne 17.10.2014, OstravaVýškovice

0366/9
17

Nájem hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smluv o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, U Studia
L. A., Ostrava-Hošťálkovice, 230 Kč
A. C., Ostrava-Poruba, 750 Kč
A. G., Ostrava-Poruba, 700 Kč
A. G., Ostrava-Poruba, 700 Kč
N. H., Ostrava-Jih, 690 Kč
M. H., Ostrava-Jih, 420 Kč
J. H., Ostrava-Jih, 2 850 Kč
B. H., Ostrava-Jih, 1 150 Kč
V. K., Ostrava-Jih, 700 Kč
V. K., Ostrava-Jih, 700 Kč
J. K., Ostrava-Jih, 750 Kč
L. K., Ostrava-Poruba, 700 Kč
M. K., Ostrava-Mariánské Hory, 750 Kč
B. L., Ostrava-Jih, 2 300 Kč
L. M., Ostrava-Jih, 750 Kč
B. M., Ostrava-Poruba, 750 Kč
E. M., Ostrava-Jih, 1 400 Kč
J. P., Ostrava-Stará Bělá, 460 Kč
P. T., Ostrava-Jih, 750 Kč
zmocňuje
pí Věru Válkovou, místostarostku městského obvodu Ostrava-Jih, k podepisování smluv o nájmu hrobového
místa

0367/9
18

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. P. Lumumby
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.č. 1237/15 ostatní plocha, silnice o velikosti 13 m2 a p.č.
1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o velikosti 36 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání 3
parkovacích míst.

0368/9
19

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu,
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2015
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu,
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2015 dle příloh č. 1-5 materiálu
souhlasí
s návrhem smluv o poskytnutí účelové dotace
souhlasí
s použitím znaku a loga Městského obvodu Ostrava-Jih příjemci veřejné finanční podpory - účelových dotací
za účelem propagace realizace podpořených projektů
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doporučuje
Zástupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových
dotací v oblasti školství, kultury, sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2015
dle příloh č. 1-5 materiálu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s návrhem smlouv o poskytnutí účelové dotace
0369/9
20

Převod majetku
Rada městského obvodu
souhlasí
s převodem hmotného majetku z Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvkové organizace Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, oddělení sociální péče v celkové hodnotě Kč
94.421,00 dle důvodové zprávy

0370/9
21

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje souhlas
s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
- věcný dar ve výši Kč 4.265,00 od Sdružení rodičů při ZŠ Kosmonautů 13, Kosmonautů 2218/13, 700 30
Ostrava-Zábřeh dle důvodové zprávy

0371/9
22

Změna hodnot movitého majetku předaného k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 3
ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
hodnoty movitého majetku předaného k hospodaření vyčíslené ke dni 31.12.2014 níže uvedeným
příspěvkovým organizacím ve školství a kultuře, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
souhlasí
se změnou úplného znění přílohy č. 3 ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře,
jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih k níže uvedeným
příspěvkovým organizacím:
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu úplného znění přílohy č. 3 zřizovacích listin
příspěvkových organizací ve školství a kultuře výše uvedených příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy.
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0372/9
23

Změna odpisových plánů na rok 2015 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změny odpisových plánů na rok 2015 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

0373/9
24

Žádost o prominutí platby věcných nákladů žákovského stravného - variantní řešení
Rada městského obvodu
projednala
žádost o prominutí platby věcných nákladů žákovského stravného Základní školy, Ostrava-Výškovice,s.r.o.
a nesouhlasí
s prominutím platby věcných nákladů žákovského stravného Základní školy, Ostrava-Výškovice,s.r.o.

0374/9
25

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002
Rada městského obvodu
bere na vědomí
rozbor dlužníků s evidovanými dluhy vzniklými na nájmu prostor sloužících podnikání v bytových domech ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v hodnotě pohledávky
nad 10000 Kč, včetně způsobu zajištění těchto pohledávek k 31.12.2014

0375/9
26

Plnění usnesení RMOb O.-Jih č. 0096/3 ze dne 11.12.2014
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled všech mateřských škol umístěných v objektech ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, včetně informace o výši nájemného, druhu smlouvy a doby
rekonstrukce objektů v rozsahu příloh

0376/9
27

Prominutí poplatku a úroku z prodlení
Rada městského obvodu
souhlasí
s prominutím poplatku a úroku z prodlení
- pí D. M., Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 14.833 Kč,
- pí I. V., Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 11.701 Kč,
dle důvodové zprávy

0377/9
28

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 77
P. D.,
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 36
S. M.,
Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 10
R. J.,
Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 14
G. I.,
Vaňkova 50, 1+4, standard, č. b. 10
M. M.,
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 43
Z. A.,
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 47
T. V.,
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 32
R. P.,
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Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 84
B. B.,
Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 16
K. D.,
Velflíkova 1, 1+1, standard, č. b. 2
B. R.,
Jubilejní 64, 0+2, standard, č. b. 7
H. T.,
Jubilejní 59, 1+1, standard, č. b. 4
B. M.,
Svornosti 3, 1+2, standard, č. b. 10
Y. R.,
Zlepšovatelů 46, 1+2, standard, č. b. 2
P. T.,
Zlepšovatelů 32, 1+2, standard, č. b. 1
S. R.,
Zlepšovatelů 14, 1+2, standard, č. b. 5
S. L.,
Lumírova 7, 1+3, standard, č. b. 40
K. G.,
Výškovická 151, 1+3, standard, č. b. 39
R. G.,
V. Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 41
P. K.,
V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 21
J. P.,
Oráčova 1, 1+3, standard, č. b. 25
S. L.,
P. Lumumby 3, 1+3, standard, č. b. 39
B. R. a B. K.
Jubilejní 31, 1+3, standard, č. b. 3
R. J.,
Výškovická 151, 1+3, standard, č. b. 6
M. T., a M.,
2) o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne
12.06.2008, dle důvodové zprávy
S. L.,
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 62
H. J.
P. Lumumby 3, 1+3, standard, č. b. 35
T. T. a T. L.
Klegova 23, 1+1, standard, č. b. 17
J. B., Ostrava-Hrabová
2) skončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku
prostřednictvím JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47
ze dne 12.06.2008
T. T., a T. L.,
rozhodla
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v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
III.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy
Hasičská 1, 1+1, standard, č. b. 8
L. L.
F. Formana 30, 0+2, standard, č. b. 15
R. M.
2) o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne
12.06.2008
L. L.,
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
0378/9
29

Pronájem prostor v objektu na ul. Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka vč. jejich vybavení
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o pronájmu prostor ve II. NP budovy "A" Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih č. p. 791, která je
součástí pozemku p.č.st. 669 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Horní č. or. 3 v OstravěHrabůvce, tj. místnosti č. 102 o celkové výměře 110,56 m2 nájemci - Česká republika - Kancelář
Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, IČ: 00006572, za účelem užívání jako kancelář pro
poslance PS PČR pana Ing. Adama Rykalu na dobu určitou od 01.03.2015 do zániku mandátu poslance, s
výší měsíčního nájemného 14.500 Kč vč. DPH za užívání prostor a s měsíční paušální úhradou za
poskytovaní služeb ve výši 5.500 Kč vč. DPH
II. o pronájmu vybavení specifikovaného v příloze č. 1 návrhu smlouvy č. 8/032/30/15 pronajatých prostor
vymezených v bodě I. tohoto usnesení nájemci - Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny,
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, IČ: 00006572, za účelem užívání pro poslance PS PČR pana Ing. Adama
Rykalu na dobu určitou od 01.03.2015 do zániku mandátu poslance, s výší měsíčního nájemného 5.000 Kč
vč. DPH
dle důvodové zprávy

0379/9
30

Přihlášení objektu U Haldy 200/18 Ostrava - Hrabůvka k odběru tepla, elektrické energie a vody.
Rada městského obvodu
souhlasí
I. s uzavřením dodatku č.1 ke "Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému
zákazníkovi" č. 44/032/113/14 ze dne 8.8.2014 s vysoutěženým dodavatelem elektrické energie pro rok
2015 Europe Easy Energy a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle, PSČ 140 78, IČ 28603001
II. s uzavřením "Přihlášky k odběru tepla" ke "Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 70010" ze dne
7.7.2005 s dodavatelem tepla Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ
702 00, IČ 45193410
III. s uzavřením "Smlouvy na dodávku vody a o odvádění odpadních vod" se společnosti Ostravské vodárny
a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 729 71, IČ 45193673
pro objekt U Haldy 200/18, Ostrava - Hrabůvka.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu dodatku č. 1 ke "Smlouvě o sdružených
službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi", "Přihlášky k odběru tepla" a "Smlouvy na dodávku
vody a o odvádění odpadních vod".

0380/9
31

Rozhodnutí o způsobu měření spotřeby tepelné energie v nebytových prostorách - variantní
návrh
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě Vyhlášky č. 237/2014 Sb., ze dne 4. listopadu 2014, kterou se mění Vyhláška 194/2007 Sb.,
kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie
pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji
regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům o způsobu měření spotřeby tepla v
nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava Hrabůvka
na základě Vyhlášky 237/2014 Sb. § 7a "Vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie", odst.2 měřit spotřebu tepelné energie v nebytových prostorách přístroji se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve
vytápěných prostorách a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v topném období s trvalým
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průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období
(denostupňová metoda).
0381/9
32

Skončení nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne
12.06.2008, dle důvodové zprávy
P. Z.,
P. M.,

0382/9
33

Snížení nájemného za pronájem prostor chodby v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, OstravaHrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
snížit nájemné za pronájem prostor chodby o výměře 186,16 m2 v objektu č.p. 1455, který je součástí
pozemku p.č. st. 1303 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Mjr. Nováka č. or. 34, Ostrava-Hrabůvka, nájemci
společnosti Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s. r. o., IČ
27731073, se sídlem ul. Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, s účelem užívání prostor jako
školské zařízení, na částku 50 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku č. 5 k nájemní smlouvě

0383/9
34

Uzavření trojstranné dohody na zajištění servisu výtahu v budově D, ÚMOb Ostrava-Jih, ul.Horní
3, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Trojstranné dohody na zajištění servisu výtahu umístěného v objektu přístavby budovy D, ÚMOb
Ostrava-Jih,ul.Horní 3, Ostrava-Hrabůvka mezi společností LIFTCOMP a.s. se sídlem Záhumenní
2320/11,708 00 Ostrava-Poruba IČ: 25385968, společností OTIS a.s. se sídlem Jana Opletala 3506/45, 690
02 Břeclav IČ: 42324254 a Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih se sídlem Horní
3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka IČ: 00845451 v rozsahu přílohy č. 2
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu Trojstranné dohody

0384/9
35

Změna užívání prostor v bytovém domě na ul. Čujkovova 32, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o změně užívání prostor sloužících podnikání o velikosti 70,47 m2 v bytovém domě ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 1737 na ul. Čujkovova č. or. 32
v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2076 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na společné
prostory bytového domu

0385/9
36

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v
bytovém domě na ul. Plzeňská 8, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy ze dne 11.09.2013 uzavřené na dobu neurčitou na pronájem
prostoru sloužícího podnikání o výměře 410,56 m2 v bytovém domě č.p. 2619 na ul. Plzeňská č. or. 8 v
Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku p. č. st. 3489 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to z důvodu změny
nájemce z fyzické osoby Tien Sy Nguyen, se sídlem Frýdecká 47/408, Ostrava-Kunčice, IČ: 67345611, na
nově vznikající právnickou osobu MINIMARKET HERBICH s. r. o., dle důvodové zprávy

0386/9
37

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu dle důvodové zprávy
I. P.,
L. H.,
K. Š.
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0387/9
38

Návrh na neuplatnění předkupního práva a nenabytí vlastnického práva ke stavbám garáží bez
č.p./č.e. v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k níže uvedeným
nemovitým věcem:
1)ke stavbě garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 1687/8 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví pana
V. S., za podmínek dle přiložené kupní smlouvy
2)ke stavbě garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 3763 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví pana
B. H., za podmínek dle přiložené kupní smlouvy

0388/9
39

Pronájem části pozemku p.p.č. 458/11 o výměře 86 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 458/11 - zahrada o celkové výměře 86 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
užívání zahrádky č. 11 paní L. K., a panu J. B., za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 946 Kč ročně
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu.

0389/9
40

Pronájem částí pozemků p.p.č. 458/57 o výměře 50 m² a p.p.č. 458/58 o výměře 40 m², výměra
celkem 90 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemků p.p.č. 458/57 - zahrada o výměře 50 m² a p.p.č. 458/58 - zahrada o výměře
40 m², celková výměra 90 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem užívání zahrádky u bytového domu paní
J. H., za cenu 11 Kč/m²/rok, , tj. za celkovou částku 990 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

0390/9
41

Pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m² a p.p.č.
644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 104 m², výměra celkem 120 m², v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita „ Pavlovova - Rudná“
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m² a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 104 m², výměra celkem 120 m² , v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
"Pavlovova - Rudná", ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava Jih, za účelem užívání zahrádky č. 1 panu D. K., za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 320 Kč
ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

0391/9
42

Pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21m² a p.p.č. 644/2
- ostatní plocha, dráha o výměře 99m², výměra celkem 120m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
"Pavlovova - Rudná"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m² a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 99 m², celková výměra zahrádky 120 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
"Pavlovova - Rudná", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava Jih, za účelem užívání zahrádky č. 7 paní K. B., za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 320 Kč
ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu.

0392/9
43

Pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m² a p.p.č.
644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 99 m² , celková výměra 130 m², v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m² a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 99 m², celková výměra zahrádky 130 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
"Pavlovova - Rudná", ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava Jih, za účelem užívání zahrádky č. 29 paní M. B., za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 430 Kč
ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu.
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0393/9
44

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží – variantní řešení
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 841/1 trvalý travní porost o výměře 400 m2 (nepravidelný tvar), ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, za účelem volnočasové aktivity, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 11
Kč/m2/rok, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Ostrava – Výškovice, IČ: 70968012, se
sídlem Drůbeží 3/33, 700 30 Ostrava – Výškovice, a uzavřít smlouvu o nájmu nemovitosti ve znění přílohy
tohoto materiálu

0394/9
45

Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p.č. 270/4 v k.ú. Hrabůvka, ul. U Nové školy
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o právu provést stavbu – instalace dvou řad + 1 ks zavěšených balkonů o rozměrech
3,74 m x 1,5 m k bytovému domu č.p. 722 nad povrchem části pozemku p.p.č. 270/4 ostatní plocha, zeleň
v k.ú. Hrabůvka, ul. U Nové školy, se Společenstvím vlastníků pro dům U Nové školy 722/86, IČ 285 85
763, se sídlem Ostrava-Hrabůvka, U Nové školy 722/86, PSČ 700 30, ve znění přílohy tohoto materiálu
a
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu smlouvy o právu provést stavbu

0395/9
46

Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Břustkova
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o právu provést stavbu - výměna 16 ks stávajících balkónů za nové lodžie a výstavba 8
ks nových lodžií k bytovému domu č.p. 606, 607 nad povrchem pozemku p.č. 793/249 ostatní plocha, zeleň
v k.ú. Výškovice u Ostravy, se Společenstvím vlastníků Břustkova 16, 18, IČ: 03552853, se sídlem Ostrava
- Výškovice, Břustkova 607/18, PSČ 700 30, ve znění přílohy tohoto materiálu

0396/9
47

Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu přeložky přípojky v rámci akce „Atletická hala Vítkovice, SO 02.9 –
Úprava a přeložka nadzemního hydrantu“ na části pozemku p.p.č. 182 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, se společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČ: 58911368, se sídlem Ruská 3077/135,
Zábřeh, 700 30 Ostrava, ve znění přílohy tohoto materiálu

0397/9
48

Souhlas s uzavřením splátkového kalendáře
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením splátkového kalendáře se společností AUTOMONT CSW, spol. s r.o. se sídlem Ostrava-Bělský
Les, Horní 3023/122 na úhradu dlužné částky vzniklé z nájmu pozemků parc.č. 268 zast. plocha a nádvoří o
výměře 1734 m2, parc.č. 269 zast.plocha a nádvoří o výměře 152 m2, parc.č. 270 zast.plocha a nádvoří o
výměře 171 m2, parc.č. 350 zast.plocha a nádvoří o výměře 961 m2, parc.č. 271 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 3248 m2, parc.č. 272 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2097 m2, parc.č.
273 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3924 m2, parc.č. 274 ostatní plocha, zeleň o výměře 962 m2 a
parc.č. 275 ostatní plocha, zeleň o výměře 624 m2, vše v k.ú. Dubina u Ostravy, ve výši 1.145.739,- Kč
formou 4 splátek ve znění přílohy tohoto materiálu
a
zmocňuje
starostu městského obvodu k podpisu splátkového kalendáře

0398/9
49

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky parc.č.
110/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4263 m2 a parc.č. 119/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
756 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih

0399/9
50

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní x Plzeňská
Rada městského obvodu
doporučuje
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zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat níže uvedené
pozemky v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih:
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
0400/9
51

268
269
270
271
273
350

zast.plocha a nádvoří o výměře 1734 m2
zast.plocha a nádvoří o výměře 152 m2
zast.plocha a nádvoří o výměře 171 m2
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3248 m2
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3924 m2
zast.plocha a nádvoří o výměře 961 m2

Záměr pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi (včetně patrových garáží) cizích vlastníků na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou:
1)pozemek st.p.č. 2639, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2)pozemek st.p.č. 2962/14, zast. pl. o výměře 22 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 11 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
3) pozemek st.p.č. 2975/1, zast. pl. o výměře 163 m2, jednotka č. 7777/168, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1690/25618, tzn. 10,75 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

0401/9
52

Změna délky věcného břemene k pozemku v k.ú. Hrabůvka, ulice Dr. Lukášové
Rada městského obvodu
rozhodla
o změně svého usnesení č. 5920/112 ze dne 23.9.2010 "Souhlas se vstupem, umístěním, realizací a
zřízením věcného břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka, kterou mění celkovou délku věcného břemene
zemního kabelového vedení přeložky NN na ul. Dr. Lukášové , umístěného na dotčeném pozemku p.p.č.
311/33 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Lukášové, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, z původních 10 bm na 17 bm a uzavřít smlouvu o
zřízení věcného břemene - služebnosti ze společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 ve znění přílohy tohoto materiálu
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti

0402/9
53

Zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č. 566/183 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Ovocná
Rada městského obvodu
doplňuje
své usnesení č. 1647/37 ze dne 5. 1. 2012 o pozemek p.p.č. 566/183 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Ovocná, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava - Jih v délce 10,36 bm, za účelem umístění optických kabelů v rámci akce „Optické
propojení Ostrava - Politických vězňů“ pod povrchem dotčeného pozemku
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek p.p.č. 566/183 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem uložení optických kabelů pod povrchem dotčeného pozemku v délce
10,36 bm, pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Praha 4, Tomíčkova
2144/1, PSČ 149 00, za úplatu 600,- Kč/bm + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:
a) umístění a užívání optických kabelů
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním optických kabelů, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
a
rozhodla
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přiloženého návrhu.

0403/9
54

Zveřejnění záměru na změnu smlouvy o nájmu pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na změnu Nájemní smlouvy č. 2/a/042/410/94 ze dne 23.1.1995 ve znění dodatků č. 1 až
8, uzavřené se společností AUTOMONT CSW, spol s r.o., IČ: 41034511, se sídlem Ostrava - Bělský Les,
Horní 3023/122, PSČ 700 30, za účelem výstavby a provozování komplexu autoslužeb (autosalón,
autoservis, autobazar, čerpací stanice), spočívající ve zúžení předmětu nájmu o pozemek parc.č. 272
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ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2097 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih:
0404/9
55

Delegace Bc. Bednáře do Výboru Svazu měst a obcí ČR
Rada městského obvodu
deleguje
Bc. Martina Bednáře jako svého zástupce do Výboru Svazu měst a obcí České republiky, aby v nich hájil
zájmy městského obvodu Ostrava-Jih

0405/9
56

Plán práce komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih na I. pololetí 2015
Rada městského obvodu
schvaluje
plán práce jednotlivých komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih na I. pololetí 2015 dle předložených
návrhů.

0406/9
57

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady - návrh pro zastupitelstvo
Rada městského obvodu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih:
zrušit své usnesení č. 0007/1, ze dne 13. 11. 2014
svěřit starostovi, místostarostům a dalším členům rady zabezpečování konkrétních úkolů s účinností od 1.
4. 2015 takto:
1) starostovi Bc. Martinu Bednářovi na úsecích:
a) vnější a vnitřní kontrolní činnosti
b) zadávání veřejných zakázek
c) legislativní činnosti
d) správy informačního systému
e) obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární ochrany
f) veřejného pořádku
2) místostarostce Věře Válkové na úsecích:
a) vnitřní správy
b) komunálních služeb
c) dopravy a silničního hospodářství
d) památkové péče
3) místostarostovi RNDr. Františku Staňkovi Ph.D. na úsecích:
a) sociální péče
b) sociálně právní ochrany dětí
4) místostarostce Ing. Haně Tichánkové na úsecích:
a) financí a rozpočtu
b) majetkových vztahů
5) místostarostovi Bc. Františku Dehnerovi na úseku:
a) investiční výstavby
6) člence rady pí Markétě Langrové na úsecích:
a) bytového hospodářství - správy DaBF
b) technického provozu a údržby majetku
7) členu rady Ing. Adamu Rykalovi na úsecích:
a) školství, kultury a tělovýchovy
b) prevence kriminality
c) publicity obvodu
d) ekonomického rozvoje
8) členu rady Ing. Otakaru Šimíkovi na úsecích:
a) stavebně správního řízení
b) životního prostředí
c) vodního hospodářství a ochrany vod
d) památkové péče
určit, že starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarostka Věra Válková
stanovit, že v době nepřítomnosti starosty Bc. Martina Bednáře a místostarostky Věry Válkové, zastupující
starostu v době jeho nepřítomnosti, zastupuje starostu místostarostky a místostarostové v tomto pořadí:
a) RNDr. František Staněk Ph. D.
b) Ing. Hana Tichánková
c) Bc. František Dehner
rozhodnout zmocnit ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupováním
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Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih v územních a stavebních řízeních člena rady,
kterému bylo svěřeno zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku stavebně
správního řízení, které s účinností od 1.8.2001 vykonává odbor výstavby a životního prostředí.
0407/9
58

Zajištění videozáznamu z jednání zastupitelstva
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo číslo 44/044/01/08 (dále jen "SOD") mezi společností FABEX
MEDIA s.r.o., IČ: 268 49 976, se sídlem Kosmova 651/16, 700 20 Ostrava a Statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih, na základě kterého se předmět SOD rozšiřuje o provádění videozáznamů z
jednání zastupitelstva, dle předloženého návrhu
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh Dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo číslo 44/044/01/08 a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 04. 03. 2015

0408/9
59

Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k
dodávce elektrické energie
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie pro kabelové vedení NN-0,4 kV (NN)
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o realozaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie pro kabelové vedení NN-0,4 kV (NN).
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy
Termín: 12. 03. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy
Termín: 04. 03. 2015

0409/9
60P

Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/029/2014, na realizaci VZ 62.14 pro stavbu "Centrální
sposovna Ostrava-Jih, areál Korýtko" k provedení dodatečných prací nezbytných nad rámec SoD nutných k
dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto
zakázku o částku 747 481,00 Kč s DPH na částku 15 159 978,00 Kč s DPH a prodlužuje se doba realizace
díla o 29 kalendářních dnů se zhotovitelem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. se sídlem Kosmova 17/1126, 702
00 Ostrava-Přívoz.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/029/2014, "Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál
Korýtko".
Termín: 09. 03. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/029
/2014.
Termín: 12. 03. 2015

0410/9
62P

ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/037/14 ze dne 10.12.2014 na realizaci VZ 75.14 na
stavbu „ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A" k provedení víceprací nad rámec SOD
nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový
rozpočet na tuto zakázku a navyšuje se konečná cena díla 5.854.074,- Kč na tuto zakázku o částku
118.935,83 Kč bez DPH na částku 5.973.009,83 Kč bez DPH se zhotovitelem ELEKTRO-Vajdík spol. s r.o.,
se sídlem Nájemnická 676/35, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory .
bere na vědomí
navýšení částky DPH o 24.976,5 Kč na 1.254.331,50 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/037/14
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na realizaci ÚMOB Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A.
Termín: 09. 03. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/037/14 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 04. 03. 2015
0411/9
63P

Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka - dodatek č. 1 k
SoD
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/163/2014 ze dne
5.11.2014 na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 63.14 „Výměna výkladců v objektu Domu služeb na
ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka“ se zhotovitelem Window Holding a.s. se sídlem: Hlavní 456, 250 89
Lázně Toušeň, IČ: 28436024, kterým se snižuje cena díla o 6 270,00 Kč bez DPH z důvodu méněprací a
víceprací na cenu 2 885 448,00 Kč bez DPH.
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava - Jih, k podpisu dodatku č. 1
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 4/032/163/2014 na výše uvedenou zakázku
Termín: 11. 03. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/163/2014 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 18. 03. 2015

0412/9
64P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předp. a části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v OstravěHrabůvce, VII. etapa, Edisonova 15
Rada městského obvodu
rozhodla
o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 8.15
„Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce, VII. etapa, Edisonova 15“ dle § 86
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony nutné ke zveřejnění oznámení předběžných informací veřejné zakázky VZ 8.15
Termín: 06. 03. 2015

0413/9
65P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - „Odstranění přilehlých teras, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 11.15 k „Odstranění přilehlých
teras, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání
koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím
zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu s úpravou
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D, místostarosta obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Tichánková Hana, místostarostka obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
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ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 11.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
Termín: 30. 04. 2015
0414/9
66P

Podmínky výzvy (dodávky dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázk., ve znění
pozd.předpisů a odd.B části II. Zásad) - Výměna měřičů tepla a vodoměrů TUV a SV na
ul.B.Václavka 1, Dr.Šavrdy 13,15,17,19 a Fr.Formana 28,30,32,34,51,53,55,57
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 4.15 na dodávky "Výměna
stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV za měřidla s
rádiovým přenosem na ul. B. Václavka č. 1, Dr. Šavrdy č. 13, 15, 17, 19 a Fr. Formana č. 28, 30, 32, 34,
51, 53, 55, 57“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších
změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Markéta Langrová, členka rady obvodu
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 4.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 23. 04. 2015

0415/9
67P

Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za IV. čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o.
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové
organizace,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn

0416/9
68P

Výběr u části 1., zrušení dílčí části 2. , části B (odborné pomůcky) - (dodávky, otevřené řízení dle
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Přírodovědné
učebny
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu na nadlimitní veřejnou zakázku VZ 69.14 na dodávky "Přírodovědné učebny" o vyloučení
uchazeče:
- Alarm K+K elektronika s.r.o., se sídlem Blodkova 143/24, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČ: 25842765, u dílčí
části 1. - stavební část, nábytek a u dílčí části 2. - ostatní, části B - odborné pomůcky této nadlimitní
veřejné zakázky,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky u dílčí části 1. - stavební část, nábytek této nadlimitní
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veřejnou zakázku VZ 69.14 na dodávky "Přírodovědné učebny" a o uzavření smlouvy o dílo u této dílčí části
1. - stavební část, nábytek této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným uchazečem:
- Martin Kott L-M elektro, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín, IČ: 71002251, za
nabídkovou cenu:
Kč 1.325.462,00 bez DPH, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505, 735 81 Starý
Bohumín, IČ: 29392918, za nabídkovou cenu:
Kč 1.589.751,00 bez DPH
rozhodla
zrušit dílčí část 2. - ostatní, část B - odborné pomůcky nadlimitní veřejné zakázky VZ 69.14 na poskytnutí
dodávky "Přírodovědné učebny" dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 69.14 vyplývající z usnesení
Termín: 31. 05. 2015
Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 1. - stavební část, nábytek této
nadlimitní veřejné zakázky "Přírodovědné učebny"
Termín: 27. 03. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 1. - stavební část, nábytek této
nadlimitní veřejné zakázky "Přírodovědné učebny"
Termín: 03. 04. 2015
0417/9
69P

Výzva (dodávky, ZPŘ dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Fitness park Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 9.15 na dodávky "Fitness park OstravaDubina“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
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. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta 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. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 9.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 06. 2015

0418/9
70P

Zpráva komise (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2015
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 91.14 "Dodávka kancelářského materiálu v roce 2015" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
rámcové kupní smlouvy:

4.3.2015 11:54

about:blank

- s vybraným uchazečem KASPA papír s. r. o., se sídlem Porážková 3147/68A, 702 00 Moravská Ostrava,
IČ: 26819449, za nabídkovou cenu:
Kč 718.057,10 bez DPH, tj. Kč 868.849,09 vč. DPH, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Office Assistance s.r.o., se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9,
pobočka 1. máje 3236/103, 703 00 Ostrava, IČ: 48110205, za nabídkovou cenu:
Kč 765.784,41 bez DPH, tj. Kč 926.599,14 vč. DPH
ukládá
Ing. Ludvíku Mrázovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí
připravit návrh rámcové kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka kancelářského
materiálu v roce 2015"
Termín: 13. 03. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové kupní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Dodávka kancelářského materiálu v roce 2015" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 20. 03. 2015
0419/9
71P

Zrušení dílčí části 1. a 2. , části B (odborné pomůcky) - (dodávky, otevřené řízení dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Učebny fyziky a
chemie
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu na nadlimitní veřejnou zakázku VZ 70.14 na dodávky "Učebny fyziky a chemie" o vyloučení
uchazeče:
- Alarm K+K elektronika s.r.o., se sídlem Blodkova 143/24, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČ: 25842765, u dílčí
části 1. - stavební část, nábytek a u dílčí části 2. - ostatní, části B - odborné pomůcky této nadlimitní
veřejné zakázky, a
- Martin Kott L-M elektro, s mítem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín, IČ: 71002251, u dílčí části
1. - stavební část, nábytek této nadlimitní veřejné zakázky,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla
zrušit dílčí část 1. - stavební část a nábytek a dílčí část 2. - ostatní, část B - odborné pomůcky nadlimitní
veřejné zakázky VZ 70.14 na poskytnutí dodávky "Učebny fyziky a chemie" dle § 84 odst. 1 písm. e)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v
důvodové zprávě
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 70.14 vyplývající z usnesení
Termín: 20. 02. 2015

0420/9
72P

Výzva (stavební práce, ZPŘ dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů - Pavilon tělocvičny Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 07.15 na provedení stavebních prací
"Pavilon tělocvičny Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu s úpravou
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta 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. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
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2. Ing.
3. Ing.
4. Ing.
5. Ing.
ukládá

Hana Tichánková, místostarostka obvodu
Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
Jan Půček, autorizovaný inženýr
Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 07.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 06. 2015
0421/9
73

Příspěvek na zkrášlení okolí bytových domů- darovací smlouva
Rada městského obvodu
ukládá
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, aby prostřednictvím odboru dopravy a komunálních služeb
rozhodoval o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih a občany s trvalým bydlištěm na území města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, jejichž
předmětem bude poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200,- Kč na nákup okrasných květin
vysazovaných v okolí vchodů obytných domů na území městského obvodu Ostrava-Jih za současného
splnění podmínek uvedených v důvodové zprávě
rozhodla
že darovací smlouvy uvedené v bodě 1 tohoto usnesení budou podepisovat zaměstnanci statutárního města
Ostravy zařazení do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru dopravy a komunálních služeb pani
Marcela Třuslová
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zajistit prověření vzorové darovací smlouvy a další činnosti související s realizací tohoto usnesení

0422/9
74

Zrušení usnesení č.693/23 Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih - aktualizace přílohy
č. 1 Zřizovací listiny MSOJ k 30.6.2014
Rada městského obvodu
zrušuje
své usnesení č. 5384/104 ze dne 17.7.2014, kterým vzala na vědomí aktualizaci přílohy č. 1 ke Zřizovací
listině MSOJ k 30.6.2014
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih rozhodnout o zrušení usnesení č. 693/23 ze dne 18.9.2014,
kterým schválilo úplné znění přílohy č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 19.6.2014 příspěvkové organizace
Majetková správa Ostrava - Jih.

0423/9
75P

Zásady pro zpracování investičního záměru na realizaci investic v rámci městského obvodu
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
Zásady pro zpracování investičního záměru na realizaci investic v rámci městského obvodu Ostrava-Jih s
účinností od 2.3.2015

0424/9
76

Návrh rozpočtového opatření č. 12
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 500 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové vádaje ORJ 8, § 3412, pol. 6121, UZ 11 o 500 tis. Kč

0425/9
77

Návrh rozpočtového opatření č. 13
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 800 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1113, UZ 11 o 1 800 tis. Kč

0426/9
78

Návrh rozpočtového opatření č.14
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

22 z 25

4.3.2015 11:54

about:blank

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 998 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1108, UZ 11 o 998 tis. Kč
0427/9
79

Návrh rozpočtového opatření č. 15
Rada městského obvodu
souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 11 380 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1091, UZ 11 o 11 380 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0428/9
80

Úprava limitu pro provádění rozpočtových opatření
Rada městského obvodu
souhlasí
s úpravou limitu pro provádění rozpočtových opatření
rozpočtu m.o. Ostrava-Jih dle předloženého návrhu
doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0429/9
81

Převod výkonu správy z příspěvkové organizace MSOJ na zřizovatele
Rada městského obvodu
souhlasí
s převodem výkonu správy, údržby a oprav domovního a bytového fondu ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava-Jih, zajištění domovnické činnosti a správy, pronájmu, oprav a údržby krytých
garážových stání a
s převodem movitého a nemovitého majetku svěřeného pro zajištění těchto činností z příspěvkové
organizace Majetková
správa Ostrava-Jih, se sídlem Provaznická 1244/62, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 66739331
ke dni 01.09.2015 zpět na zřizovatele
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o převodu výkonu správy, údržby a oprav domovního a
bytového fondu
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, zajištění domovnické
činnosti
a správy, pronájmu, oprav a údržby krytých garážových stání a o převodu movitého a nemovitého majetku
svěřeného pro zajištění
těchto činností z příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih, se sídlem Provaznická 1244/62,
700 30
Ostrava-Hrabůvka, IČ: 66739331 ke dni 01.09.2015 zpět na zřizovatele
ukládá
paní Markétě Langrové, členovi rady městského obvodu, předložit návrh tohoto usnesení k rozhodnutí
zastupitelstvu
městského obvodu

0430/9
82

Informace k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí:
1) sdělení společnosti P A C, spol. s r.o. ze dne 25.2.2015 ve znění přílohy tohoto materiálu
2) informace k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou: budova čp. 2626, jiná stavba na pozemku
st.p.č. 3484, budova bez čp./če. jiná stavba na pozemku st.p.č. 4034 a budova bez čp./če. jiná stavba na
pozemku st.p.č. 6190 ve vlastnictví společnosti P A C, spol. s r.o. ve znění důvodové zprávy.

0431/9
OR

Dopis pana G.
Rada městského obvodu
bere na vědomí
dopis p. I. G., adresovaný radě a starostovi městského obvodu ze dne 10. 2. 2015

0432/9
OR
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Odvolání člena komise kulturní a školské
Rada městského obvodu
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odvolává
p. Lukáše Krále z členství v komisi kulturní a školské s účinností od 1. 3. 2015
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