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Přehled usnesení 91. schůze Rady městského obvodu, ze dne 24. 11. 2016 11:20

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3712/91 1. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

3713/91 2. Pronájem bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

3714/91 3. Kupní smlouva o prodeji hrobového zařízení (Věra Válková, místostarostka)

3715/91 5. Technické služby Ostrava - Jih, p. o. - Odpisový plán pro rok 2017 (Věra Válková, místostarostka)

3716/91 6. Bc. L. L. - žádost o prominutí poplatku z prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

3717/91 7. D. C. - uplatnění náhrady škody po státu za nesprávný úřední postup (Bc. Martin Bednář, starosta)

3718/91 8. J. G. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém (Bc. Martin Bednář, starosta)

3719/91 9. L. L. - žádost o uzavření splátkového kalendáře (Bc. Martin Bednář, starosta)

3720/91 10. L. K. -  odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

3721/91 11. M. A. - dohoda o přistoupení k závazku (Bc. Martin Bednář, starosta)

3722/91 12. M.  M. -  odpis pohledávky s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

3723/91 13. M. H. -  odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

3724/91 14. M. M. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé (Bc. Martin Bednář, starosta)

3725/91 15. P. P. -  odpis pohledávky s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

3726/91 16. P. H. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém (Bc. Martin Bednář, starosta)

3727/91 17. Š. E., Š. V. -Žádost o splátkový kalendář a uznání dluhu formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti
(Bc. Martin Bednář, starosta)

3728/91 18. V. Z. -  odpis pohledávky s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

3729/91 19. Z. B. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém (Bc. Martin Bednář, starosta)

3730/91 20. Společnost pro děti, rodinu a volný čas -  odpis pohledávky s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

3731/91 21. Žádost o udělení souhlasu s prominutím a vzdáním se práva na pohledávky (Bc. Martin Bednář, starosta)

3732/91 22. Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od  57. schůze rady, konané dne 25. 2. 2016 do
 70. schůze rady, konané dne 2. 6. 2016 (Bc. Martin Bednář, starosta)

3733/91 23. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od  7. zasedání, konaného dne 17. 12.
2015, do 11. zasedání, konaného dne 3. 11. 2016 (Bc. Martin Bednář, starosta)

3734/91 24. Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva pro rok 2017 (Bc. Martin Bednář,
starosta)

3735/91 25. Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům
zastupitelstva městského obvodu pro rok 2017 (Bc. Martin Bednář, starosta)

3736/91 26. Odpis pohledávek po zemřelých (Markéta Langrová, člen rady)

3737/91 27. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002 (Markéta Langrová, člen rady)

3738/91 28. Prominutí nájemného z prostor sloužících podnikání z důvodu stavebních prací v budově na ul. Dr. Martínka
17, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

3739/91 29. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

3740/91 30. Pronájem náhradního bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3741/91 31. Schválení vzorových smluv o krátkodobém pronájmu nebytových prostor a smluv o krátkodobých výpůjčkách
nebytových prostor (Markéta Langrová, člen rady)

3742/91 32. Ukončení nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy k bytu vyčleněného pro sociální bydlení, pronájem bytu,
uzavření smlouvy o ubytování (Markéta Langrová, člen rady)

3743/91 33. Ukončení pronájmu nebytového prostoru v objektu na ul. Horní 1492/55, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na
pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

3744/91 34. Zveřejnění záměru k umístění parabolické antény pro provoz bezdrátové sítě internetu na střechu bytového
domu Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

3745/91 35. Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v bytovém domě na ul. Rodimcevova 20,
Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

3746/91 36. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu
nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3747/91 37. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3748/91 38. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové
organizace (Bc. František Dehner, místostarosta)
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3749/91 39. Navýšení hodnoty předáného hmotného movitého majetku k hospodaření (Bc. František Dehner,
místostarosta)

3750/91 40. Odpisové plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

3751/91 41. Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (Bc. František Dehner,
místostarosta)

3752/91 42. Organizační řád, organizační struktura, počet zaměstnanců a přehled systemizovaných míst Kulturního
zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace (Bc. František Dehner, místostarosta)

3753/91 43. Souhlas s použitím finančních prostředků poskytnutých jako kompenzace školného a získaných z úplaty na
předškolní vzdělávání  na  mzdy pracovníků mateřské školy (Bc. František Dehner, místostarosta)

3754/91 44. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkových
organizací, které byly zřízeny Statutárním městem  Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho
působnosti ve školství a kultuře (Bc. František Dehner, místostarosta)

3755/91 45. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

3756/91 46. Souhlas s uzavřením Smluv o spolupráci škol k projektům „Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava - Jih",
 „Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava - Jih" a  „Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava - Jih" (Bc. František
Dehner, místostarosta)

3757/91 47. Souhlas se zapojením do projektů  Základní škole  a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizaci (Bc. František Dehner, místostarosta)

3758/91 48. Souhlas se zapojením do projektů  Základní škole  Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizaci (Bc. František Dehner, místostarosta)

3759/91 49. Souhlas se zapojením do projektu "Komplexní modernizace učeben s bezbariérovým přístupem" Základní
škole Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci (Bc. František Dehner, místostarosta)

3760/91 50. Souhlas se zapojením do projektu "Technické a řemeslné dílny" Základní škole a mateřské škole Ostrava -
Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci (Bc. František Dehner, místostarosta)

3761/91 51. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Bc. František Dehner,
místostarosta)

3762/91 52. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu Základní škola a mateřská
škola MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace (Bc. František Dehner,
místostarosta)

3763/91 53. Žádost o finanční dar - Československý spolek mediků (Bc. František Dehner, místostarosta)

3764/91 54. Žádost o poskytnutí finančního daru - RPG Byty, s.r.o. (Bc. František Dehner, místostarosta)

3765/91 55. Žádost o poskytnutí finančního daru - Slezský železniční spolek (Bc. František Dehner, místostarosta)

3766/91 56. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Hrabůvka, GasNet, s.r.o. (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

3767/91 57. Návrh na výpověď smluv o nájmu nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rottrova a ul. Zimmlerova
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3768/91 58. Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3769/91 59. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3770/91 60. Snížení nájemného v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3771/91 61. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. U Výtopny (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3772/91 62. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Patrice Lumumby (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3773/91 63. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene  - služebnosti, k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Staňkova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3774/91 64. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby "ZO ČZS Ostrava - Výškovice - studny" (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3775/91 65. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Sámova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3776/91 66. Záměr na pronájem části pozemku  v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Oráčova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3777/91 67. Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3778/91 68. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3779/91 69. Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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3780/91 70. Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3781/91 71. Zveřejnění záměru na změnu smlouvy o nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

3782/91 72P. Změna platové třídy a příplatku za vedení řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les,
B.Dvorského 1, příspěvkové organizace (Bc. František Dehner, místostarosta)

3783/91 73P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště J. Kotase a J. Herolda 3" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3784/91 74P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště Odborářská u DPS" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3785/91 75P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Aviatiků" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3786/91 76P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. B. Četyny parc. č. 121/1 a 245" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3787/91 77P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Cholevova, ul. F. Lýska" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3788/91 78P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Kaminského a ul. Žižkovská" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3789/91 79P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Proskovická a ul. Na Výspě" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3790/91 80P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace "Příjezdová komunikace z ul. Kischovy" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3791/91 81P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodávka kancelářských potřeb pro Úřad
městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3792/91 82P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - "Dětské hřiště č. 1,
MOb Ostrava-Jih, Výškovice, ul. Srbská" VZ 169.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3793/91 83P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - "Dětské hřiště č. 3,
MOb Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova" VZ 170.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3794/91 84P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - "Dětské hřiště č. 4,
MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova" VZ 171.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3795/91 86P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava elektroinstalace ve společných
prostorách bytových domů Jubilejní 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Ostrava-Hrabůvka"  VZ 148.16 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3796/91 87P. Zrušení VZ, podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodání a montáž detektorů
oxidu uhelnatého v bytových domech (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3797/91 88P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 300 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III.
čtvrtletí r. 2016 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3798/91 89P. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/034/042/2015 na Zpracování projektové dokumentace pro vybudování
pěti nových dětských hřišť, MOb Ostrava-Jih. (Bc. František Dehner, místostarosta)

3799/91 90P. Dodatek č.1 ke Smlouvě na  realizaci přeložky distribučního zařízení elektrické energie pro akci Místní
komunikace ul. Jiřikovského - ul. Kaminského. (Bc. František Dehner, místostarosta)

3800/91 91. Pronájem garáže č. 1 a 4 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová,
člen rady)

3801/91 92P. Výzva (podlimitní veřejná zakázka na dodávky, ZPŘ)  VZ 91.16 Dodávka 3 ks os. mot. vozidla, 1 ks mot.
vozidla pro přepravu 8 osob, 1 ks mot. vozidla užitk.–valník, 1 ks mot. vozidla užitk.– trojstranný sklápěč, 2
ks mot. vozidla užitk. víceúčelového (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3802/91 93P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní VZ na služby, otevřené řízení) - Výměna stávajících indikátorů (dále jen
ITN) a vodoměrů TV a SV za měřidla s rádiovým přenosem a poskytnutí odečít. a rozúčtovacích služeb v BD
O.-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3803/91 94P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Pasportizace chodníků městského
obvodu Ostrava - Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3804/91 95P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava elektroinstalace ve společných
prostorách bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh“  VZ 149.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)
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3805/91 96P. Výběr nejvhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové dokumentace na
"Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava-Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3806/91 97P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - "Oprava vnitřních
rozvodů vody a kanalizace v BD Rodimcevova 16,18,25,27,29 ,Tylova 4,O.-Zábřeh a poskytnutí odeč. a
rozúč. služeb v BD O.Zábřeh" VZ 138.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3807/91 98. Harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2017 - dodatek (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3808/91 99P. Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Kácení dřevin, řez
stromů a výsadba dřevin v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

3809/91 100. Rozšíření okruhu informací zveřejňovaných o jednotlivých členech Zastupitelstva městského obvodu O.-Jih -
podnět Ing. Jaroslava Novotného (Bc. Martin Bednář, starosta)

3810/91 101. Návrh programu 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 15. 12. 2016 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

3811/91 102. Informace - dopis primátora (Bc. Martin Bednář, starosta)

3812/91 103. Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3813/91 104. Krátkodobý pronájem nebytového prostoru v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ pod povrchem pozemku
v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

staženo 4. Plán nákladů a výnosů Technických služeb Ostrava - Jih, příspěvkové organizace na rok 2017 (Věra Válková,
místostarostka)

staženo 85P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - Rekonstrukce
autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

about:blank
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3712/91  
1

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů 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

1) Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 24
V. B., trvale bytem Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka

2) Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 3
D. B., trvale bytem Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka

3713/91  
2

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 Ostravě-
Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 39
K. F., trv. bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní 3, fakt. bytem Ostrava-Zábřeh, Čujkovova 38

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 84
K. V., trv. bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní 3, fakt. bytem Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 3

3714/91  
3

Kupní smlouva o prodeji hrobového zařízení

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít "Kupní smlouvu o prodeji hrobového zařízení" na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, U Studia, s
kupujícím H. K., posld. bytem Jelení 457, 742 45 Fulnek, a to dle důvodové zprávy.

Cena hrobového zařízení 2000 Kč, odborné vyjádření 100 Kč.
Hrobové zařízení je součástí hrobového místa č.  23, řada II, skupina UH XVIII.

3715/91  
5

Technické služby Ostrava - Jih, p. o. - Odpisový plán pro rok 2017

Rada městského obvodu

schvaluje

Plán účetních odpisů příspěvkové organizace Technické služby Ostrava -  Jih na rok 2017 dle předložené
důvodové zprávy.

3716/91  
6

Bc. L. L. - žádost o prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení

Bc. L. L.,  ve výši 90 %  z dlužné částky, tj. 50 571,00 Kč, z titulu dlužného kapitalizovaného příslušenství za
pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 21, v domě č.p. 183, na ul.  J.
Škody č. or. 4 v Ostravě-Dubině,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

prominout poplatek z prodlení

Bc. L. L.,  ve výši 90 %  z dlužné částky, tj. 50 571,00 Kč, z titulu dlužného kapitalizovaného příslušenství za
pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 21, v domě č.p. 183, na ul.  J.
Škody č. or. 4 v Ostravě-Dubině,

dle důvodové zprávy

3717/91  
7

D. C. - uplatnění náhrady škody po státu za nesprávný úřední postup

Rada městského obvodu

souhlasí

about:blank
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s uplatněním  náhrady  škody  ve  výši  71 367,64 Kč po  Ministerstvu spravedlnosti  České  republiky  jako
ústředního státního orgánu z titulu dlužného nájemného spojeného s užíváním nebytového prostoru v domě
č.p. 2460 č.or. 24 na ul. Volgogradská v Ostravě-Zábřehu pí D. C. a dále z titulu dlužného vyúčtování služeb
za rok 2000, 2001 a 2002,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

uplatnit náhradu škody ve výši 71 367,64 Kč po Ministerstvu spravedlnosti České republiky jako ústředního
státního orgánu z titulu dlužného nájemného spojeného s užíváním nebytového prostoru v domě č.p. 2460
č.or. 24 na ul. Volgogradská v Ostravě-Zábřehu pí D. C. a dále z titulu dlužného vyúčtování služeb za rok
2000, 2001 a 2002,

dle důvodové zprávy

3718/91  
8

J. G. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém

p. J. G., ve výši 7 671,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s
užíváním bytu č. 96 v domě č.p. 1718 č.or. 29 na ul. Čujkovova v Ostravě-Zábřehu  a ve výši 2 000,00 Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3719/91  
9

L. L. - žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře

s pí L. L.,  ve výši 12.010,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 5,
v  domě  č.p.  248,  na  ul.  Milana  Fialy  č.  or.  1  v  Ostravě-Dubině,  dále  pak  z  titulu  kapitalizovaného
příslušenství  ve  výši  23.798,- Kč a  nákladů soudních řízení  ve  výši  2.600,- Kč při  splátkách 1.000,- Kč
měsíčně,  

dle důvodové zprávy

a
nedoporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

uzavřít splátkový kalendář

s pí L. L.,  ve výši 12.010,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 5,
v  domě  č.p.  248,  na  ul.  Milana  Fialy  č.  or.  1  v  Ostravě-Dubině,  dále  pak  z  titulu  kapitalizovaného
příslušenství  ve  výši  23.798,- Kč a  nákladů soudních řízení  ve  výši  2.600,- Kč při  splátkách 1.000,- Kč
měsíčně,  

dle důvodové zprávy

3720/91  
10

L. K. -  odpis pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávku s příslušenstvím

za p. L. K., ve výši 8 000,00 Kč s příslušenstvím z titulu škody způsobené na majetku Základní a mateřské
školy v Ostravě- Zábřehu, ul. Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, které povinný způsobil škodu,

dle důvodové zprávy

3721/91  
11

M. A. - dohoda o přistoupení k závazku

Rada městského obvodu

souhlasí

s  uzavřením  dohody  o  přistoupení  k  závazku  mezi  Statutárním  městem  Ostrava,  Městským  obvodem
Ostrava-Jih a pí M. A., ve výši 20 515,00 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 50 181,00 Kč
z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 1 v domě č.p. 258 č.or. 17 na ul.
Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 3 630,00 Kč z titulu soudních nákladů, ve znění dle důvodové zprávy

about:blank
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a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

uzavřít dohodu o přistoupení k závazku mezi Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
a pí M. A., ve výši 20 515,00 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 50 181,00 Kč z titulu
dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č.  1 v  domě č.p.  258 č.or.  17 na ul.
Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 3 630,00 Kč z titulu soudních nákladů, ve znění dle důvodové zprávy

3722/91  
12

M. M. -  odpis pohledávky s příslušenstvím

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky s příslušenstvím

za pí M. M., ve výši 110 490,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájmu a záloh na služby spojených s
užíváním bytu č. 5 v domě č.p. 1061 č.or. 45 na ul. Mitušova v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 7 070,00 Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávku s příslušenstvím

za pí M. M., ve výši 110 490,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájmu a záloh na služby spojených s
užíváním bytu č. 5 v domě č.p. 1061 č.or. 45 na ul. Mitušova v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 7 070,00 Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3723/91  
13

M. H. -  odpis pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za p. M. H., ve výši 15 560,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s
užíváním bytu č. 8 v domě č.p. 1608 č.or. 12 na ul. Gorochova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 1 500,00 Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3724/91  
14

M. M. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za paní M. M. ve výši 40.613,- Kč  s příslušenstvím ve výši 64.979,- Kč  z titulu dlužného nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu č. 23 v domě č.p. 278 na ulici Fr. Formana č. or. 30 v Ostravě-Dubině,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za paní M. M. ve výši 40.613,- Kč  s příslušenstvím ve výši 64.979,- Kč  z titulu dlužného nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu č. 23 v domě č.p. 278 na ulici Fr. Formana č. or. 30 v Ostravě-Dubině,

dle důvodové zprávy

3725/91  
15

P.  P. -  odpis pohledávky s příslušenstvím

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky s příslušenstvím

about:blank
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za p. P. P.,  ve výši 94 324,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájmu a záloh na služby spojených s
užíváním bytu č. 32 v domě č.p. 2855 č.or. 1 na ul. U Studia v Ostravě-Zábřehu a ve výši 25 256,90 Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávku s příslušenstvím

za p. P. P.,  ve výši 94 324,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájmu a záloh na služby spojených s
užíváním bytu č. 32 v domě č.p. 2855 č.or. 1 na ul. U Studia v Ostravě-Zábřehu a ve výši 25 256,90 Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3726/91  
16

P. H. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém

p. P. H., ve výši 1 614,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužných záloh na služby spojených s užíváním bytu č.
19 v domě č.p. 479 č.or. 157 na ul. Výškovická v Ostravě-Výškovicích a ve výši 600,00 Kč z titulu soudních
nákladů,

dle důvodové zprávy

3727/91  
17

Š. E.,  Š. V.-Žádost o splátkový kalendář a uznání dluhu formou notářského zápisu s doložkou
vykonatelnosti

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře a uznáním dluhu formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti

s paní Š. E. a panem Š. V. v celkové výši 34 909,- Kč, z toho z titulu neuhrazené části dlužného nájmu a
služeb za užívání bytu č.  21 v domě č.p.  1626, č.or 67 na ulici Pavlovova v Ostravě-Zábřehu za období
2,5,7/2015 ve výši 4 973,- Kč, neuhrazeného vyčísleného příslušenství  ve výši 1 128,- Kč, neuhrazeného
nedoplatku vyúčtování nákladů na služby za rok 2014 ve výši 2 244,- Kč a z titulu užívání předmětného bytu
bez právního důvodu za období 9/2015-4/2016 ve výši 26 564,- Kč při navrhovaných splátkách 1 200,- Kč
měsíčně

dle důvodové zprávy s úpravou

a
nedoporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

uzavřít splátkový kalendář a uznání dluhu formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti

s paní Š. E. a panem Š. V. v celkové výši 34 909,- Kč, z toho z titulu neuhrazené části dlužného nájmu a
služeb za užívání bytu č.  21 v domě č.p.  1626, č.or 67 na ulici Pavlovova v Ostravě-Zábřehu za období
2,5,7/2015 ve výši 4 973,- Kč, neuhrazeného vyčísleného příslušenství  ve výši 1 128,- Kč, neuhrazeného
nedoplatku vyúčtování nákladů na služby za rok 2014 ve výši 2 244,- Kč a z titulu užívání předmětného bytu
bez právního důvodu za období 9/2015-4/2016 ve výši 26 564,- Kč při navrhovaných splátkách 1 200,- Kč
měsíčně

dle důvodové zprávy

3728/91  
18

V. Z. -  odpis pohledávky s příslušenstvím

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí V. Z., ve výši 8 409,00 Kč z titulu oprav bytu v objektu č.p. 1565 č.or. 13 na ul. Plzeňská v Ostravě-
Hrabůvce,

dle důvodové zprávy

3729/91  
19

Z. B. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém

Rada městského obvodu

about:blank
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souhlasí

s odepsáním pohledávky s příslušenstvím po zemřelém

za p. Z. B., ve výši 58 528,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájmu a záloh na služby spojených s
užíváním bytu č. 54 v domě č.p. 1715 č.or. 23 na ul. Čujkovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 1 000,00 Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém

za p. Z. B., ve výši 58 528,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájmu a záloh na služby spojených s
užíváním bytu č. 54 v domě č.p. 1715 č.or. 23 na ul. Čujkovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 1 000,00 Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3730/91  
20

Společnost pro děti, rodinu a volný čas -  odpis pohledávky s příslušenstvím

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s odepsáním pohledávky s příslušenstvím

za o.s. Společnost pro děti, rodinu a volný čas, ve výši 33 600,00 Kč  z titulu škody způsobené na majetku
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,  A.  Kučery 20,  příspěvkové organizace,  a to tím, že
Společnost pro děti, rodinu a volný čas, o.s., neuhradila fakturu č. 280411 a ve výši 1 350,00 Kč z titulu
soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
nedoporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávku s příslušenstvím

za o.s. Společnost pro děti, rodinu a volný čas, ve výši 33 600,00 Kč  z titulu škody způsobené na majetku
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,  A.  Kučery 20,  příspěvkové organizace,  a to tím, že
Společnost pro děti, rodinu a volný čás, o.s., neuhradila fakturu č. 280411 a ve výši 1 350,00 Kč z titulu
soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3731/91  
21

Žádost o udělení souhlasu s prominutím a vzdáním se práva na pohledávky

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím a vzdáním se práva na pohledávku

za pí M. K., ve výši 4 614,00 Kč, z titulu dlužného nájemného spojeného s užíváním bytu č. 1 v domě č.p.
598 č.or.15 na ul. Dvouletky v Ostravě-Hrabůvce,

za p. V. K., ve výši 6 162,00 Kč, z titulu dlužných záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 39 v domě
č.p.1566 č.or.15 na ul. Plzeňská v Ostravě-Hrabůvce,

za p. J. L. a pí P. L., ve výši 17 143,00 Kč, z titulu dlužných záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 8 v
domě č.p. 2336 č.or. 9 na ul. Kischova v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

3732/91  
22

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od  57. schůze rady, konané dne
25. 2. 2016 do  70. schůze rady, konané dne 2. 6. 2016

Rada městského obvodu

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od  57. schůze rady, konané dne 25. 2. 2016
do  70. schůze rady, konané dne 2. 6. 2016 s tím, že se níže uvedená usnesení:

a) ponechávají v evidenci:
0635/15          2012/52  
1734/46  
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b) vyřazují z evidence:
0951/25          2328/60          2468/63          2641/65          2774/68
1608/41          2330/60          2470/63          2642/65          2775/68
2172/57          2333/60          2471/63          2644/65          2777/69
2192/57          2334/60          2472/63          2645/65          2783/70
2193/57          2338/60          2473/63          2646/65          2826/70
2194/57          2339/60          2474/63          2647/65          2828/70
2195/57          2340/61          2475/63          2648/65          2829/70
2244/57          2343/62          2476/63          2652/65          2830/70
2245/57          2350/62          2477/63          2653/65          2831/70
2246/57          2392/62          2480/63          2654/65          2832/70
2252/57          2393/62          2481/63          2655/65          2833/70
2253/57          2394/62          2482/63          2656/65          2834/70
2254/57          2395/62          2489/63          2657/65          2835/70
2255/57          2396/62          2495/64          2658/65          2836/70
2256/57          2397/62          2523/64          2662/67          2837/70
2261/57          2398/62          2537/64          2663/67          2838/70
2262/57          2399/62          2538/64          2664/68          2839/70
2263/57          2400/62          2539/64          2665/68          2840/70
2264/57          2401/62          2541/64          2680/68          2841/70
2272/58          2402/62          2542/64          2684/68          2469/63
2273/58          2410/62          2543/64          2708/68          
2277/58          2411/62          2544/64          2711/68
2278/58          2415/63          2545/64          2753/68
2279/59          2446/63          2546/64          2754/68
2280/59          2447/63          2547/64          2755/68
2281/59          2448/63          2548/64          2756/68
2282/59          2449/63          2549/64          2757/68
2283/59          2450/63          2550/64          2758/68
2284/59          2451/63          2551/64          2759/68
2285/59          2452/63          2558/65          2761/68
2321/60          2453/63          2634/65          2762/68
2322/60          2454/63          2635/65          2763/68
2323/60          2455/63          2636/65          2764/68
2324/60          2456/63          2637/65          2765/68
2325/60          2457/63          2638/65          2767/68
2326/60          2458/63          2639/65          2770/68
2327/60          2467/63          2640/65          2771/68

3733/91  
23

Kontrola  plnění  usnesení  Zastupitelstva  městského  obvodu  Ostrava-Jih  od   7.  zasedání,
konaného dne 17. 12. 2015, do 11. zasedání, konaného dne 3. 11. 2016

Rada městského obvodu

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 7. zasedání, konaného dne 17. 12.
2015, do 11. zasedání, konaného dne 3. 11. 2016 s tím, že

a) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:
88/3      ze dne    5.  3. 2015
155/4    ze dne    4.  6. 2015
200/5    ze dne    3.  9. 2015
204/5    ze dne    3.  9. 2015
248/7    ze dne  17. 12. 2015
249/7    ze dne  17. 12. 2015
250/7    ze dne  17. 12. 2015
254/7    ze dne  17. 12. 2015
272/7    ze dne  17. 12. 2015
281/7   ze dne   17. 12. 2015
283/8    ze dne  17.  3. 2016
331/8    ze dne  17.  3. 2016
390/10  ze dne    1.  9. 2016
392/10  ze dne    1.  9. 2016

b) níže uvedená usnesení se ponechávají v evidenci:

12/1       ze dne 13. 11. 2014
245/6     ze dne 12. 11. 2015
380/9     ze dne   9.  6. 2016
391/10   ze dne   1.  9. 2016
393/10   ze dne   1.  9. 2016
405/10   ze dne   1.  9. 2016
418/11   ze dne   3. 11. 2016
419/11   ze dne   3. 11. 2016
421/11   ze dne   3. 11. 2016
 

doporučuje
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11 z 38 30.11.2016 15:06



zastupitelstvu městského obvodu předloženou kontrolu plnění usnesení schválit.

3734/91  
24

Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva pro rok 2017

Rada městského obvodu

souhlasí

s  návrhem  měsíčních  odměn  za  výkon  funkce  neuvolněným  členům  Zastupitelstva  městského  obvodu
Ostrava-Jih pro rok 2017 dle předloženého návrhu
doporučuje

zastupitelstvu  městského  obvodu  stanovit  měsíční  odměny  za  výkon  funkce  neuvolněným  členům
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2017 dle předloženého návrhu

3735/91  
25

Zásady  pro  poskytování  pracovního volna  s  náhradou  mzdy  a  ušlého výdělku  neuvolněným
členům zastupitelstva městského obvodu pro rok 2017

Rada městského obvodu

souhlasí

s  návrhem  "Zásad  pro  poskytování  pracovního  volna  s  náhradou  mzdy  a  ušlého  výdělku  členům
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni", pro
rok 2017 dle předloženého návrhu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit předložené "Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou
mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu, kteří nejsou pro výkon své
funkce dlouhodobě uvolněni" pro rok 2017 dle předloženého návrhu

3736/91  
26

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:

-  p.  J.  V.,  za  pronájem  bytu  č.  8  na  ul.  Čujkovova  1715/23,  Ostrava-Zábřeh,  ve  výši  3.030  Kč  s
příslušenstvím za nájemné,
-  p.  L.  B.,  za  pronájem  bytu  č.  64  na  ul.  Čujkovova  1715/23,  Ostrava-Zábřeh,  ve  výši  892  Kč  s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 2.948 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb,
-  pí  Z.  Š.,  za  pronájem  bytu  č.  10  na  ul.  Fr.  Formana  277/28,  Ostrava-Dubina,  ve  výši  388  Kč  s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb,
-  pí  M.  Ch.,  za  pronájem  bytu  č.  7  na  ul.  Svornosti  2284/53,  Ostrava-Zábřeh,  ve  výši  1.418  Kč  s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb,
-  p.  P.  N.,  za  pronájem  bytu  č.  1  na  ul.  Horymírova  3064/125,  Ostrava-Zábřeh,  ve  výši  681  Kč  s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb,
-  pí  Š.   M.,  za  pronájem  bytu č.  4 na  ul.  P.  Lumumby  2162/19,  Ostrava-Zábřeh,  ve  výši  1.688 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb,
-  pí  D.  H.,  za  pronájem  bytu  č.  4  na  ul.  P.  Lumumby  2330/12,  Ostrava-Zábřeh,  ve  výši  723  Kč  s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb,
-  pí  M.  P.,  za  pronájem  bytu  č.  32  na  ul.  Odborářská  676/70,  Ostrava-Hrabůvka,  ve  výši  562  Kč  s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb,
-  pí  E.  Ř.,  za  pronájem  bytu  č.  6  na  ul.  Odborářská  675/68,  Ostrava-Hrabůvka,  ve  výši  824  Kč  s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb,
-  p.  V.  P.,  za  pronájem  bytu  č.  10  na  ul.  Odborářská  677/72,  Ostrava-Hrabůvka,  ve  výši  805  Kč  s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb,
dle důvodové zprávy

3737/91  
27

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků s evidovanými dluhy vzniklými na nájmu prostor sloužících podnikání a dalších prostor v
bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, v
hodnotě  pohledávky  nad 10.000 Kč,  včetně  způsobu zajištění  těchto pohledávek ke  dni  30.09.2016,  dle
důvodové zprávy

3738/91  
28

Prominutí nájemného z prostor sloužících podnikání z důvodu stavebních prací v budově na ul.
Dr. Martínka 17, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí části nájemného z prostor sloužících podnikání v budově č. p. 1611 umístěné na pozemku p. č.
st. 1576 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Dr. Martínka č. o. 17, Ostrava-Hrabůvka, nájemci panu Simonu Lackému,
IČ: 69247838, sídlem Klegova 1037/68, Ostrava-Hrabůvka, a to z důvodu prováděných stavebních prací po
požáru a z důvodu výměny elektroinstalace za období od 27.11.2015 do 05.08.2016, v celkové výši 56.134
Kč,

dle důvodové zprávy.
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3739/91  
29

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

V. Košaře 3, 0+1, standard, č. b. 53
W. M., Mitrovická 503, O.-Nová Bělá

P. Lumumby 16, 1+2, standard, č. b. 14
M. J., Dr. Martínka 22

Zlepšovatelů 36, 1+2, standard, č. b. 3
V. M., Závodní 49B

Averinova 2, 1+2, standard, č. b. 4
Š. D., V. Jiřikovského 10

Svornosti 43, 1+2, standard, č. b. 5
P. L., Junácká 127, O.-Stará Bělá

Dr. Šavrdy 11, 1+2, standard, č. b. 7
T. V., Mitrovická 73, O.-Stará Bělá

Volgogradská 92, 1+2, standard, č. b. 9
J. P., Volgogradská 147

Výškovická 153, 1+3, standard, č. b. 64
Z. M., DiS., Výškovická 149

V. Košaře 1, 1+3, standard, č. b. 6
K. V., Čujkovova 29

V. Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 41
N. Z., V. Košaře 1 a N. M., V. Vlasákové 19

Karpatská 20, 1+3, standard, č. b. 24
V. J., Horní 3

Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 8
Ing. U. V., Gončarovova 1

Jubilejní 34, 1+3, standard, č. b. 4
M. B., Jubilejní 26

Jubilejní 31, 0+2, standard, č. b. 4
Z. M., J. Maluchy 37

Jubilejní 60, 1+3, standard, č. b. 1
P. N., Kubínova 57, O.-Heřmanice

2) nevybrat  uchazeče  na  pronájem  bytu za  smluvní  nájemné  a  pronájem  bytů výběrovým  řízením  za
smluvní nájemné znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy

Rodimcevova 16, 1+3, standard, č. b. 5
rozhodla

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

II.

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

Lumírova 7, 1+3, standard, č. b. 17
G. M., Pjanovova 19
rozhodla

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

III.

o  pronájmu bytu výběrovým řízením  v  rámci  nízkonákladového  bydlení  na  dobu určitou,  a  to  ode  dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
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Letecká 23, 1+1, standard, č. b. 1
K. L., Středoškolská 6

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 61
O. H., Tarnavova 6

F. Formana 47, 0+2, standard, č. b. 18
H. V., V. Košaře 4
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

IV.

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

V. M., Závodní 49B, č. b. 5
M. B., Jubilejní 26, č. b. 4

3740/91  
30

Pronájem náhradního bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou 12 měsíců, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy

Plzeňská 8/2619, 0+2, standard, č. b. 11
U. V., Jugoslávská 20/2777 a U. M., Jugoslávská 20/2777

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

U.  V., Jugoslávská 20/2777 a Urbanec Miroslav, nar. 20.10.1953, Jugoslávská 20/2777, č. b. 39

3) záměr na pronájem bytu č.  39, 1+3, standard,  ul. Jugoslávská 20/2777 nezveřejňovat, dle důvodové
zprávy

4) o pronájmu bytu po realizaci jeho oprav na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu,
dle důvodové zprávy

Jugoslávská 20/2777, 1+3, standard, č. b. 39
U. V., Jugoslávská 20/2777 a U. M., Jugoslávská 20/2777

3741/91  
31

Schválení  vzorových  smluv  o  krátkodobém  pronájmu  nebytových  prostor  a  smluv  o
krátkodobých výpůjčkách nebytových prostor

Rada městského obvodu

schvaluje

vzorové znění nájemní smlouvy na nebytové prostory s délkou trvání nájmu nejvýše na 30 po sobě jdoucích
kalendářních dnů
pro pronájem nebytových prostor, a to:

Vzor S-02 - smlouva na nájem prostoru v 5. NP budovy A v objektu na ul. Horní 791/3,
Vzor S-03 - smlouva na nájem kiosku nacházejícího se v objetku Hala Dubina na ul. Horní 287/81,  
Vzor S-04 - smlouva na nájem prostoru - jídelny v objektu na ul. Odborářská 677/72,
Vzor S-06 - smlouva na nájem prostoru v budově G Centra na ul. Čujkovova 3165/40a,

a vzorové znění smlouvy o výpůjčce nebytových prostor s délkou trvání výpůjčky nejvýše na 30 po sobě
jdoucích kalendářních dnů
pro výpůjčku nebytových prostor, a to:

Vzor S-01 - smlouva na výpůjčku prostoru v 5. NP budovy A v objektu na ul. Horní 791/3,
Vzor S-05 - smlouva na výpůjčku prostoru - jídelny v objektu na ul. Odborářská 677/72,
Vzor S-07 - smlouva na výpůjčku prostoru v budově  G Centra na ul. Čujkovova 3165/40a,

dle důvodové zprávy.

3742/91  
32

Ukončení  nájmu  bytu  dohodou,  uzavření  smlouvy  k  bytu  vyčleněného pro  sociální  bydlení,
pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o  ukončení  nájmu bytu   dohodou  smluvních  stran  podle  ust.  §  1981  občanského  zákoníku,  ve  znění
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pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

M. S., Čujkovova 31/1719, č. b. 28
P. P., Jubilejní 25/286, č. b. 4

II.

o  pronájmu bytu vyčleněného  pro  potřeby  sociálního  bydlení  na  dobu určitou,  a  to  ode  dne  účinnosti
smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy

Čujkovova 31/1719, 0+1, standard, č. b. 9
G. A., Čujkovova 31/1719

III.

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

Čujkovova 29/1718, 0+2, standard, č. b. 87
B. D., Čujkovova 31/1719

IV.

o uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou s účinností od 01.04.2016 v ubytovně na ul. Hasičská 3/366,
Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy

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

3743/91  
33

Ukončení  pronájmu  nebytového  prostoru  v  objektu  na  ul.  Horní  1492/55,  O.-Hrabůvka,
zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o ukončení nájmu nebytového prostoru o výměře 175,90 m2 v objektu č. p. 1492 stavba občanského
vybavení, který je součástí pozemku parc. č. st. 1800/9 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní
č.  o.  55,  Ostrava-Hrabůvka,  s nájemcem společností  Chronos hodiny - klenoty,  s.r.o.,  IČ: 27792595,  se
sídlem Blodkova 143/24, Ostrava-Hulváky, dohodou ke dni 31.12.2016,

II. o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru o výměře 175,90 m2 v objektu č. p. 1492 stavba
občanského vybavení, který je součástí pozemku parc. č. st. 1800/9 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka,
na ul. Horní č. o. 55, Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výši
nájemného 1.595 Kč/m2/rok, s účelem užívání jako prodejna - květinová síň, dle důvodové zprávy

3744/91  
34

Zveřejnění  záměru  k  umístění  parabolické  antény  pro  provoz  bezdrátové  sítě  internetu  na
střechu bytového domu Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejnit záměr k umístění  parabolické antény a
technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na stávající stožár STA, umístěný na střeše
bytového domu s č. pop. 3022, na ul. Mňukova č. or. 24 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc.
č.  st 4760, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem poskytnutí internetových služeb nájemcům předmětného
domu na dobu určitou 5 let za výši úhrady za umístění zařízení 300,00 Kč/měsíc bez DPH a za odběr el.
energie ze společných prostor domu bude úhrada za spotřebu elektrické energie účtována paušálně  ve výši
250,00 Kč/měsíc bez DPH dle důvodové zprávy.

3745/91  
35

Zveřejnění  záměru  na  pronájem  prostor  sloužících  podnikání  v  bytovém  domě  na  ul.
Rodimcevova 20, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 97,25 m2 v bytovém domě ve
vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeném  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  č.  p.  2060  na  ul.
Rodimcevova č. or. 20 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2176 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší nájemného 810 Kč/m2/rok, bez
určení účelu užívání za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány sázkové hry podle § 2 písm. e), g),
i),  l),  m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou
v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým podtextem.

3746/91  
36

Žádost  o  ukončení  nájmu  bytu  dohodou  a  uzavření  smlouvy  o  nájmu  bytu  při  nesplnění
podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu
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rozhodla

I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni 30.11.2016,
dle důvodové zprávy

Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b. 26
D.  A., Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh

Václava Košaře 122/1, 1+3, standard, č. b. 41
J. Š., Václava Košaře 122/1, Ostrava-Dubina

II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.12.2016 na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b. 26
A. P., Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh

Václava Košaře 122/1, 1+3, standard, č. b. 41
D. Š., Václava Košaře 122/1, Ostrava-Dubina

3747/91  
37

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Jana Škody 192/9, 1+3, standard, č. b. 23
J. F., dosud trvale bytem Václava Jiřikovského 141/32, Ostrava-Dubina

3748/91  
38

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti  majetku Mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  F.  Formana  13,  příspěvkové  organizace  v
celkové hodnotě Kč 38 327,00  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
dle předloženého návrhu.
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

3749/91  
39

Navýšení hodnoty předáného hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o navýšení hodnoty předaného hmotného movitého majetku k hospodaření Mateřské škole Ostrava-
Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 15 488,00 a Základní škole Ostrava-
Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 14 520,00 dle důvodové zprávy

3750/91  
40

Odpisové  plány  příspěvkových  organizací,  jejichž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu odpisových plánů na rok 2016 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

2) odpisové plány na rok 2017 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

3751/91  
41

Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

Rada městského obvodu

ukládá

řediteli  Základní školy  a mateřské školy  Ostrava-Hrabůvka,  Mitušova 16,  příspěvkové organizace odvod
finančních prostředků z investičního fondu ve výši 700 tis. Kč do rozpočtu  zřizovatele a ředitelce Základní
školy   Ostrava-Dubina,F.  Formana 45,  příspěvkové organizaci odvod finančních prostředků z investičního
fondu ve výši 1 400 tis. Kč  do rozpočtu zřizovatele  dle důvodové zprávy.
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3752/91  
42

Organizační  řád,  organizační  struktura,  počet  zaměstnanců  a  přehled  systemizovaných  míst
Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

organizační  řád,  organizační  strukturu,  počet  zaměstnanců  a  přehled  systemizovaných  míst  Kulturního
zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace

3753/91  
43

Souhlas s použitím finančních prostředků poskytnutých jako kompenzace školného a získaných
z úplaty na předškolní vzdělávání  na  mzdy pracovníků mateřské školy

Rada městského obvodu

souhlasí

s  použitím  finančních  prostředků  poskytnutých  jako  kompenzace  prominutých  plateb  za  vzdělávání  z
rozpočtu  MMO  a z úplaty za předškolní vzdělávání  na dokrytí mzdových  nákladů zaměstnanců   Mateřské
školy  Ostrava-Zábřeh,  Za Školou 1, příspěvkové organizace

3754/91  
44

Souhlas  s  převedením  finančních  prostředků  z  rezervního  fondu  do  fondu  investičního
příspěvkových organizací, které byly zřízeny Statutárním městem  Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků  z rezervního fondu do  fondu investičního  ve výši 600 tis. Kč Základní
školy  a mateřské školy  MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,Klegova 29, příspěvkové organizace,  ve
výši 600 tis. Kč  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace,
ve  výši  1 900 tis.  Kč  Základní školy   a mateřské  školy   Ostrava-Výškovice,  Šeříkova 33,  příspěvkové
organizace,  ve výši 300 tis. Kč Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, ve
výši 100 tis. Kč Mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace.

3755/91  
45

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
- Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace -  finanční dar ve
výši Kč 1 800,00
- Mateřské  školy  Ostrava-Výškovice,  Staňkova 33,  příspěvkové  organizace  - finanční  dar  ve  výši  Kč 83
625,00 dle důvodové zprávy

3756/91  
46

Souhlas  s  uzavřením Smluv  o spolupráci  škol  k projektům „Modernizace  výuky  jazyků v  ZŠ
Ostrava - Jih",   „Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava -  Jih" a  „Rozvoj výuky fyziky v ZŠ
Ostrava - Jih"

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením Smluv o spolupráci škol za účelem podání žádostí o podporu k projektům  "Modernizace výuky
jazyků v ZŠ Ostrava - Jih" , „Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava - Jih" a  „Rozvoj výuky fyziky v ZŠ
Ostrava - Jih do 47. výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu dle důvodové zprávy

3757/91  
47

Souhlas  se  zapojením  do  projektů   Základní  škole   a  mateřské  škole  Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

souhlasí

se zapojením  Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace do
projektů "Jazyková učebna" a Školní kuchyňka"  v rámci  IROPU
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu projektové fiche MAP

3758/91  
48

Souhlas  se  zapojením  do  projektů   Základní  škole   Ostrava  -  Hrabůvka,  Provaznická  64,
příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

souhlasí

s nezapojením  Základní školy Ostrava - Hrabůvka,  Provaznická 64,  příspěvkové organizace do projektu
"Odborné učebny  v půdní vestavbě na ZŠ Provaznická,"  v rámci  IROPU
a souhlasí

se zapojením Základní školy Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace do projektu
"Odborná učebna dílen na ZŠ Provaznická,"  v rámci IROPU
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a souhlasí

se  zapojením  Základní  školy  Ostrava  -  Hrabůvka,  Provaznická  64,  příspěvkové  organizace  do  projektu
"Učebna informatiky na ZŠ Provaznická,"  v rámci 47. výzvy IROPU
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu projektové fische MAP

3759/91  
49

Souhlas se zapojením do projektu "Komplexní modernizace učeben s bezbariérovým přístupem"
Základní škole Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

souhlasí

se  zapojením  Základní  školy  Ostrava  -  Zábřeh,  Jugoslávská  23,  příspěvkové  organizace  do  projektu
"Komplexní modernizace učeben s bezbariérovým přístupem"
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu projektové fische MAP

3760/91  
50

Souhlas se zapojením do projektu "Technické a řemeslné dílny" Základní škole a mateřské škole
Ostrava - Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

souhlasí

se zapojením Základní školy  a mateřské školy  Ostrava - Dubina, V. Košaře 6,  příspěvkové organizace do
projektu "Technické a řemeslné dílny"
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu projektové fische MAP

3761/91  
51

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

o neudělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které
byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve
školství a kultuře", v části sedmé ,  čl.1, bodu 1.  pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu
na pořízení termoventilů na topná tělesa v budovách na ul. Kosmonautů v předpokládané výši Kč 612 18,00
 vč. DPH dle důvodové zprávy

3762/91  
52

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu Základní škola a
mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství
a kultuře",  v  části  sedmé ,  čl.1,  bodu 1.  pro Základní školu a  mateřskou školu MUDr.  Emílie  Lukášové
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky
malého  rozsahu  na  dodávku  služeb  v  rámci  zajištění  školy  v  přírodě  pro  žáky  základní  školy  v
předpokládané výši Kč 576 000,00  vč. DPH dle důvodové zprávy
ukládá

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

3763/91  
53

Žádost o finanční dar - Československý spolek mediků

Rada městského obvodu

rozhodla

neposkytnout  finanční  dar  organizaci  Československý  spolek  mediků,  Syllabova 19,  703 00 Ostrava,  IČ
22843442, na podporu Reprezentačního plesu Lékařské fakulty Ostravské univerzity

3764/91  
54

Žádost o poskytnutí finančního daru - RPG Byty, s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

neposkytnout finanční  dar  organizaci RPG Byty,  s.r.o.,  Gregorova 2582/3,  702 00 Moravská Ostrava,  IČ
05253268 na III. ročník Vánoční sbírky

3765/91  
55

Žádost o poskytnutí finančního daru - Slezský železniční spolek

Rada městského obvodu

rozhodla
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neposkytnout  finanční  dar  organizaci  SLEZSKÝ  ŽELEZNIČNÍ  SPOLEK,  Ostravská  661/46,  Horní  Těrlicko,
73542 Těrlicko, IČ 05424089 v celkové hodnotě 15.000,- Kč

3766/91  
56

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Hrabůvka, GasNet,
s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení  věcného břemene – služebnosti  k  částem pozemků  p.p.č.  433/9 ostatní  plocha,  zeleň,  p.p.č.
433/34 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 433/46 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 434/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 434/35 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 435/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 463/6 ostatní plocha, zeleň v
k.ú.  Hrabůvka,  ve vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřené  městskému obvodu Ostrava – Jih za
účelem uložení plynárenského zařízení, v celkové délce 1154,71 m ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.,
IČ:27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem, za celkovou úplatu 637.190 Kč +
zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění,  provozování  a  udržování  plynárenského  zařízení  v  částech pozemků,  v  rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 1429-34/2016
rozhodla

uzavřít se společností GasNet, s.r.o., IČ:27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

3767/91  
57

Návrh na výpověď smluv o nájmu nemovité věci v k.  ú. Zábřeh nad Odrou, ul.  Rottrova a ul.
Zimmlerova

Rada městského obvodu

rozhodla

a) vypovědět Smlouvu o nájmu pozemku č.  7/014/71/16/Ulr.  ze  dne  10.8.2016,   uzavřenou za  účelem
užívání pozemku pod stánkem PNS včetně přístupu,  na části pozemku p.p.č. 623/79 ostatní plocha, zeleň o
výměře 9 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rottrova, paní Pavlíně Pluškové, IČ 88159043, bytem Krokova
796/9, 700 30 Ostrava – Zábřeh

b) vypovědět  Smlouvu o nájmu nemovitosti  č.  7/014/916/10/Ulr  ze dne 28.12.2010,  ve znění dodatků,
 uzavřenou za účelem provozování novinového stánku doplňkového sortimentu bez prodeje alkoholických
nápojů,  na části pozemku p.p.č. 287/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Zimmlerova, panu Michalovi Trkovskému, IČ: 45859469, bytem Dolní 76, Ostrava – Zábřeh

a
zmocňuje

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

3768/91  
58

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

Rada městského obvodu

rozhodla

1.pronajmout parkovací stání č.  46 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01,  stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, Ostrava-Dubina,
panu R. K.i,  bytem V. Košaře 28/60, Ostrava-Dubina, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
osobního motorového vozidla, na dobu neručitou 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.  51 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01,  stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, Ostrava-Dubina,
Ing. M. K., bytem Fr. Formana 255/18, Ostrava-Dubina, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
osobního motorového vozidla, na dobu neručitou 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

3.pronajmout parkovací stání č. 01 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les,
panu R.  M.,  bytem Vl.  Vlasákové  965/21,  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

4.pronajmout parkovací stání č. 02 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les,
panu D.  M.,  bytem Vl.  Vlasákové 965/21,  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

5.pronajmout parkovací stání č. 04 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les,
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paní  J.  P.,  bytem  Vl.  Vlasákové  937/7,  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

6.pronajmout parkovací stání č. 09 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 V.
K.,  bytem  Fr.  Lýska  1600/8,  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

7.pronajmout parkovací stání č. 20 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, paní M.
H.,  bytem B.  Václavka 992/14,  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

8.pronajmout parkovací stání č. 33 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
M.  H.  bytem Holasova 1132/12,  Ostrava-Hrabůvka,  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

3769/91  
59

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
pod garážemi v cizím vlastnictví,  na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, s výší nájemného 45
Kč/m2/rok, níže uvedeným vlastníkům:

1.    pozemek p.č.st. 1078/12, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Hasičská,
manželům P. a M. H., bytem Hasičská 915/30, Ostrava-Hrabůvka
2.    pozemek p.č.st. 2315, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu J.
V., bytem Hornická 3012/45, Ostrava-Moravská Ostrava
3.    pozemek p.č.st. 2480, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní L.
P., bytem Jičínská 277/3, Ostrava-Výškovice
4.    pozemek p.č.st. 2487, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu Z.
M., bytem Rýparova 2664/11, Ostrava-Zábřeh
5.    pozemek p.č.st. 2516, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní M.
R., bytem Svornosti 2306/23, Ostrava-Zábřeh
6.     pozemek p.č.st.  2519,  zast.  pl.  o  výměře  20 m2 v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  lokalita  U Výtopny,
manželům P. a E. K., bytem Čujkovova 2725/48, Ostrava-Zábřeh
7.    1/2 pozemku p.č.st.  2967/12, zast. pl.  o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, paní J. M., bytem Provaznická 939/41, Ostrava-Hrabůvka
8.    část pozemku p.č.st. 2974/1, zast. pl. o výměře 8,69 m2 (celková výměra 135 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1441/22374 příslušejícího k jednotce 5555/195 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, panu M. R., bytem Pavlovova 2629/25, Ostrava-Zábřeh
9. pozemek p.č.st. 3608, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu J. V.,
bytem Hlavní třída 1063/3, Ostrava-Poruba
10. pozemek p.č.st. 3626, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní J. H.,
bytem Lumírova 489/11, Ostrava-Výškovice

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh tohoto materiálu

3770/91  
60

Snížení nájemného v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

snížit s účinností  od 1.1.2017 nájemné z částky 800 Kč měsíčně včetně DPH na částku 690 Kč měsíčně
včetně DPH, sjednané u nájemních smluv, jejichž předmětem je pronájem parkovacích míst v parkovacích
objektech v k.ú. Dubina u Ostravy, uzavřených s nájemci:

1.  K.  N.,  bytem  B.  Četyny  955/3,  Ostrava-Bělský  Les,  která  je  nájemcem parkovacího stání  č.  38/2 v
podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31 na ul. Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský Les

2. Jaroslavem Vašákem, bytem Holasova 1132/12, Ostrava-Hrabůvka, který je nájemcem parkovacího stání
č. 31 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32 na ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les

3. P. S., bytem Na Nový svět 56, Krmelín, který je nájemcem parkovacího stání č. 70 v nadzemním podlaží
parkovacího objektu PO 41 na ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les

a  uzavřít  dodatky  k  nájemním  smlouvám  ve  znění  vzorového  dodatku,  schváleného  dne  29.  9.  2016
usnesením č. 3405/85, za podmínky, že nájemce nebude ke dni podpisu dodatku dlužníkem na nájemném za
pronájem parkovacího stání a uzavře dodatek ke smlouvě do 31. 12. 2016.
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61

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním zemního kabelového vedení NN a 1 ks pojistkové skříně pod názvem
stavby „Ostrava 6102 Šedý, NNk“ v předpokládané délce cca 18 bm  pod povrchem části pozemku p.p.č.
773/1  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  ul.  U  Výtopny,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený  městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení  věcného břemene - služebnosti  dle  předloženého návrhu k části  pozemku p.p.č.  773/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního kabelového vedení NN
včetně 1 ks pojistkové skříně pod názvem stavby „Ostrava 6102 Šedý, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce,
a.s.,  IČ: 24729035,  se sídlem Děčín,  Děčín IV-Podmokly,  Teplická 874/8,  za úplatu 500,- Kč + zákonná
sazba DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NN a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba
DPH za umístění 1 ks pojistkové skříně

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení NN a 1 ks pojistkové skříně
na části dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.11.2018 uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3772/91  
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Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby

Rada městského obvodu

souhlasí

se  vstupem,  realizací  a  umístěním  vodovodní  přípojky  o  předpokládané  délce  cca  13 bm,  horkovodní
přípojky  o  předpokládané  délce  13 bm,  plynovodní  přípojky  o  předpokládané  délce  14 bm  a  přeložky
veřejné sítě elektronických telekomunikací o předpokládané dálce cca 64 bm v rámci stavby „Novostavba,
přístavba bytového domu na ul. Patrice Lumumby, Ostrava, na pozemku 1237/7, k.ú. Zábřeh nad Odrou“
pod povrchem části pozemku p.p.č. 1237/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený  městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

a) o  zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti  dle  předloženého  návrhu k  částem  pozemku p.p.č.  1237/6
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění  vodovodní, horkovodní a
plynovodní  přípojky  v  rámci  stavby  „Novostavba,  přístavba  bytového  domu  na  ul.  Patrice  Lumumby,
Ostrava,  na  pozemku 1237/7,  k.ú.  Zábřeh nad Odrou“ pro společnost  MK nemovitosti,  spol.  s r.o.,  IČ:
28593421, se sídlem Lešetínská 701/47, Kunčice, 719 00 Ostrava, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH
za každý i započatý bm vodovodní, horkovodní a plynovodní přípojky

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

b) o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 1237/6 ostatní
plocha,  ostatní komunikace v k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  za účelem umístění  veřejné sítě  elektronických
telekomunikací v rámci stavby „Novostavba, přístavba bytového domu na ul. Patrice Lumumby, Ostrava, na
pozemku 1237/7,  k.ú.  Zábřeh nad Odrou“ pro společnost UPC Česká republika,  s.r.o.,  IČ: 00562262,  se
sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i
započatý bm veřejné sítě elektronických telekomunikací

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného  trpět  umístění,  užívání  a  provozování  veřejné  sítě  elektronických  telekomunikací  v  části
dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.11.2018 uzavřít s vlastníky staveb - společností MK
nemovitosti, spol. s r.o., IČ: 28593421, se sídlem Lešetínská 701/47, Kunčice, 719 00 Ostrava a společností
UPC  Česká  republika,  s.r.o.,  IČ:  00562262,  se  sídlem  Praha  4 – Nusle,  Závišova  502/5,  PSČ  140 00,
 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvy o právu provést
stavbu, ve znění příloh tohoto materiálu
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3773/91  
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Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene  - služebnosti, k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky splaškové kanalizace v délce cca 9 bm včetně revizní
šachty  v  rámci  stavby  pod názvem „Kanalizační  přípojka,  p.č.  224,  k.ú.  Výškovice u Ostravy",  na  části
pozemku parc.č. 220/3 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 220/3 ostatní
plocha,  jiná  plocha v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby přípojky splaškové kanalizace v délce cca 9 bm
včetně revizní šachty v rámci stavby pod názvem „Kanalizační přípojka, p.č. 224, k.ú. Výškovice u Ostravy“,
ve  prospěch pozemku parc.č.  224 zastavěná plocha a  nádvoří  v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  který  je  ve
vlastnictví pana Lukáše Cholevy, bytem Výškovická 510/182, 700 30 Ostrava-Výškovice, za úhradu 500,- Kč
+ zákonná sazba  DPH  za  každý  i  započatý  bm přípojky  splaškové  kanalizace  a  za  úhradu 1.000 Kč +
zákonná sazba DPH za umístění revizní šachty

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování přípojky splaškové kanalizace včetně revizní šachty, a to
vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření,  nejdéle však do 30.11.2018 uzavřít s vlastníkem pozemku parc.č. 224
zastavěná  plocha  a  nádvoří  v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  panem Lukášem Cholevou,  bytem Výškovická
510/182,  700 30 Ostrava-Výškovice,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3774/91  
64

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby "ZO ČZS Ostrava - Výškovice - studny"

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby v zahrádkářské osadě Kačinec pod názvem "ZO ČZS Ostrava -
Výškovice  -  studny"  na  části  pozemku  parc.č.  823 orná  půda  (ZPF),  v  k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  ve
vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeném  městskému obvodu  Ostrava-Jih,  za  účelem  umístění
studny v rámci dodatečného stavebního povolení pro vlastníka stavby pana R. I., bytem Staňkova 241/30,
700 30 Ostrava - Výškovice

a
rozhodla

uzavřít se stavebníkem smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3775/91  
65

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Sámova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č.
340/5 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 838 m², dle zákresu v situačním snímku, v k.ú. Hrabůvka, ulice
Horní x Sámova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a
požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část pozemku

3776/91  
66

Záměr na pronájem části pozemku  v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Oráčova

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 435/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m² v k.ú. Hrabůvka,
lokalita "ul. Oráčova", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava -
Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou.

3777/91  
67

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova

Rada městského obvodu

trvá

na svém usnesení  č.  3098/76 ze  dne  21.7.2016 nezveřejnit  záměr  na  pronájem  částí  pozemku parc.č.
793/287 ostatní plocha,  zeleň,  v  k.ú.  Výškovice u Ostravy,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 2x 15 m2, za účelem zřízení a užívání 2 parkovacích
míst, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3778/91  
68

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

Rada městského obvodu

stahuje

about:blank
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z jednání schůze rady materiál č. 68, týkající se  záměru na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Markova

3779/91  
69

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního
města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih, a to
-  části  p.p.č.  1070 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  o  výměře  5 m2 za  účelem  zřízení  přístupového
chodníku
- části p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42,5 m2 za účelem zřízení příjezdu,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3780/91  
70

Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině
příspěvkových organizací, kterým se navyšuje hodnota nemovitého majetku:
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci
Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole MUDr. E. Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci
Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci a
Mateřské  škole  Harmonie  Ostrava-Hrabůvka,  Zlepšovatelů 27,  příspěvkové  organizaci,  ve  znění  přílohy
tohoto materiálu

3781/91  
71

Zveřejnění  záměru  na  změnu  smlouvy  o  nájmu  pozemku  v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  ul.
Starobělská

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na změnu Smlouvy o nájmu pozemku č. 7/014/198/15/Ulr. ze dne 27.11.2015, uzavřené s
Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s. - okresním mysliveckým spolkem Ostrava, IČ: 67777511, se
sídlem Starobělská  461/103,  Zábřeh,  700 30 Ostrava,  k  pozemkům v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou na  dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou takto:
a) st.p.č. 104/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2 za účelem užívání pozemku pod stavbou  
b) p.p.č. 115/1 o výměře 6 m2 za účelem užívání zahrady
c) části p.p.č. 1079/2 o výměře 27 m2  za účelem užívání příjezdu a přístupu k nemovitostem ve vlastnictví
nájemce,
spočívající   v  zúžení předmětu nájmu na „užívání části  pozemku p.p.č.  1079/2 o výměře  27 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul.  Starobělská,  za účelem užívání příjezdu a přístupu k nemovitostem ve vlastnictví
nájemce“,  na  dobu neurčitou s  tříměsíční  výpovědní  dobou,  dle  zákresu v  situačním  snímku,  který  je
přílohou tohoto materiálu

3782/91  
72P

Změna platové třídy  a  příplatku  za vedení řediteli  Základní školy  a mateřské školy  Ostrava-
Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

schvaluje

v  souladu se  zákonem č.  262/2006 Sb.,  zákoník  práce,  v  souladu s nařízením  vlády  č.564/2006 Sb.,  o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu se "Zásadami pro stanovení
příplatku za  vedení,  pro  poskytování  osobního,  zvláštního  a  specializačního  příplatku a  odměn ředitelů
příspěvkových orgnizací zřízených Statutárním městem Ostrava,  Městským obvodem Ostrava-Jih" změnu
platové  třídy  a  příplatku  za  vedení  řediteli  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Bělský  Les,
B.Dvorského 1, příspěvkové organizace s účinnosti od 1.12.2016
zmocňuje

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

3783/91  
73P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení) -  Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště J. Kotase a J. Herolda 3"

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zadání  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  112.16  Zpracování  projektové  dokumentace  na
"Parkoviště J.  Kotase a J.  Herolda 3" v  otevřeném zadávacím řízení dle  § 25 v návaznosti na ust.  § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle části III. Zásad pro zadávání
veřejných  zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové

about:blank
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1. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 112.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 16. 03. 2017

3784/91  
74P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení) -  Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště Odborářská u DPS"

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zadání  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  113.16  Zpracování  projektové  dokumentace  na
"Parkoviště Odborářská u DPS"  v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 113.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 16. 03. 2017

3785/91  
75P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení) -  Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Aviatiků"

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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o  zadání  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  119.16  Zpracování  projektové  dokumentace  na
"Parkoviště  ul.  Aviatiků"  v  otevřeném zadávacím  řízení  dle  § 25 v  návaznosti  na  ust.  § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 119.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 16. 03. 2017

3786/91  
76P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení) -  Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. B. Četyny parc. č. 121/1 a 245"

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zadání  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  111.16  Zpracování  projektové  dokumentace  na
"Parkoviště ul. B. Četyny parc. č. 121/1 a 245"  v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust.
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle části III.  Zásad pro
zadávání  veřejných zakázek Statutárního města  Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih a  jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 111.16 a předložit zprávu

about:blank
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hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 16. 03. 2017

3787/91  
77P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení) -  Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Cholevova, ul. F. Lýska"

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zadání  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  118.16  Zpracování  projektové  dokumentace  na
"Parkoviště ul. Cholevova, ul. F. Lýska" v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle části III. Zásad pro zadávání
veřejných  zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 118.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 16. 03. 2017

3788/91  
78P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení) -  Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Kaminského a ul. Žižkovská"

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zadání  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  110.16  Zpracování  projektové  dokumentace  na
"Parkoviště ul. Kaminského a ul. Žižkovská" v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. §
56 zákona č.  134/2016 Sb.,  o zadávání  veřejných zakázek,  v  platném znění,  a dle  části  III.  Zásad pro
zadávání  veřejných zakázek Statutárního města  Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih a  jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
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1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 110.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 16. 03. 2017

3789/91  
79P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení) -  Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Proskovická a ul. Na Výspě"

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zadání  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  114.16  Zpracování  projektové  dokumentace  na
"Parkoviště ul. Proskovická a ul. Na Výspě" v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle části III. Zásad pro zadávání
veřejných  zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

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

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 114.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 16. 03. 2017

3790/91  
80P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení) -  Zpracování
projektové dokumentace "Příjezdová komunikace z ul. Kischovy"

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 146.16 Zpracování projektové dokumentace "Příjezdová
komunikace z ul. Kischovy"  v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
5. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 146.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 16. 03. 2017

3791/91  
81P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodávka kancelářských potřeb
pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na  veřejnou zakázku malého  rozsahu na  dodávky  VZ 157.16 "Dodávka
kancelářských potřeb pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017“ 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,  dodavatelům  uvedeným v  předloženém  přínosu s
doplněním
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Eva Havránková, odbor hospodářské správy
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Věra Válková, místostarostka obvodu

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Bc. Eva Havránková, odbor hospodářské správy

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Iva Halamíčková, odbor hospodářské správy
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné zakázky  malého rozsahu VZ 157.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové kupní smlouvy
Termín: 12. 01. 2017

3792/91  
82P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - "Dětské
hřiště č. 1, MOb Ostrava-Jih, Výškovice, ul. Srbská" VZ 169.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 169.16 "Dětské hřiště č.
1, MOb Ostrava-Jih, Výškovice, ul. Srbská" dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání  veřejných  zakázek,  v  platném  znění,  a  části  III.  Zásad  pro  zadávání  veřejných  zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací,  ve
znění pozdějších změn, dodavatelům 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. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
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náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

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

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

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 169.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo této veřejné zakázky
Termín: 07. 03. 2017

3793/91  
83P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - "Dětské
hřiště č. 3, MOb Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova" VZ 170.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 170.16 "Dětské hřiště č.
3,  MOb Ostrava-Jih,  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Horymírova" dle § 26 v  návaznosti  na ust.  § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a části III.  Zásad pro zadávání veřejných
zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových
organizací,  ve  znění  pozdějších  změn,  dodavatelům  uvedeným  v  předloženém  přínosu  s  úpravou  a
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. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

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

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

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

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 170.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo této veřejné zakázky
Termín: 07. 03. 2017

3794/91  
84P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - "Dětské
hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova" VZ 171.16

Rada městského obvodu

rozhodla
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zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 171.16 "Dětské hřiště č.
4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova" dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání  veřejných  zakázek,  v  platném  znění,  a  části  III.  Zásad  pro  zadávání  veřejných  zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací,  ve
znění pozdějších změn, dodavatelům 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. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

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

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

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

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 171.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo této veřejné zakázky
Termín: 07. 03. 2017

3795/91  
86P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava elektroinstalace
ve společných prostorách bytových domů Jubilejní 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Ostrava-Hrabůvka"
 VZ 148.16

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce VZ 148.16 "Oprava
elektroinstalace  ve  společných  prostorách  bytových  domů Jubilejní  4,  6,  8,  10,  12,  14,  16,  Ostrava-
Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem ELEKTRO - Vajdík spol.  s r.o.,  se sídlem
Nájemnická 676/35, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 26822229 za nabídkovou cenu 1.363.310,51 Kč
bez DPH a lhůtou realizace 59 kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit smlouvu o dílo k  VZ 148.16 "Oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů
Jubilejní 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 06. 12. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit  smlouvu o  dílo  s  vybraným  účastníkem  k  VZ 148.16  "Oprava  elektroinstalace  ve  společných
prostorách bytových domů Jubilejní 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 13. 12. 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 148.16  "Oprava  elektroinstalace  ve  společných prostorách
bytových domů Jubilejní 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 01. 02. 2017

3796/91  
87P

Zrušení VZ, podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodání a montáž
detektorů oxidu uhelnatého v bytových domech

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto  přínosu  o  zrušení  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  dodávky  VZ  153.16  "Dodání  a  montáž
detektorů oxidu uhelnatého v bytových domech", neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v soutěži
žádný účastník
rozhodla
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zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky  VZ 172.16 "Dodání  a
montáž detektorů oxidu uhelnatého v bytových domech" 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 Ostavy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších předpisů, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na dodávky VZ 153.16 a VZ 172.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u VZ 172.16
Termín: 31. 12. 2016

3797/91  
88P

Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 300 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za III. čtvrtletí r. 2016

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 300.000,-- bez DPH  za III.
čtvrtletí  roku  2016  odboru  výstavby  a  životního  prostředí;  odboru  podpory  volených  orgánů;  odboru
investičního; odboru správních činností; odboru sociální péče; odboru financí a rozpočtu; odboru právního;
odboru majetkového; odboru hospodářské  správy – oddělení hospodářské správy; odboru strategického
rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury – oddělení  školství a kultury; odboru sociálně právní ochrany
dětí; odboru hospodářské správy – oddělení informačního systému; odboru dopravy a komunálních služeb;
oddělení  kontroly  a  interního  auditu;  odboru  bytového  a  ostatního  hospodářství;  odboru  strategického
rozvoje,  vztahů s veřejností,  školství  a  kultury  – oddělení  strategického  rozvoje; referátu vzdělávání  a
sekretariát  tajemníka  a  příspěvkových  organizací  -  Základní  škola  a  mateřská  škola  Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů  13,  p.  o.;  ZŠ  a  MŠ  Šeříkova  33,  Ostrava-Výškovice;  Mateřská  škola  Harmonie  Ostrava-
Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, p. o.; Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, p. o.;  Základní škola
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p. o.; Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.
o.; Základní a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,  Krestova 36A,  p.  o.; Základní škola a mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p. o.; Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p. o.;  Základní škola
Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, p. o.; Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů
15 p. o.; Kulturní zařízení Ostrava-Jih p. o.; Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, p. o.; Základní
škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, p. o.; Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o.;  Základní
škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p. o.; Základní škola a mateřská škola Ostrava-
Zábřeh, Březinova 52, p. o.;  Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p. o.; Mateřská škola Ostrava-
Výškovice, Staňkova 33, p. o.; Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p. o.;
Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, p. o.; Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,
A.  Kučery 20, p. o.; Mateřská škola, ul.  Volgogradská 4,  p. o. dle oddílu A části  II.  Zásad pro zadávání
veřejných  zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava  -  Jih  a  jím  zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn.

3798/91  
89P

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/034/042/2015 na Zpracování projektové dokumentace pro
vybudování pěti nových dětských hřišť, MOb Ostrava-Jih.

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/034/042/2015 na "Zpracování projektové dokumentace pro
vybudování  pěti  nových  dětských  hřišť,  MOb  Ostrava-Jih"  se  zhotovitelem  AS   PROJECT  CZ  s.  r.  o.,
Pelhřimov, kterým se snižuje rozsah plnění smlouvy a snižuje cenu na částku 242.000,- Kč vč. DPH.
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/034/042/2015 na
 "Zpracování projektové dokumentace pro vybudování pěti nových dětských hřšť, MOb Ostrava-Jih"
ukládá

about:blank

31 z 38 30.11.2016 15:06



Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/034/042/2015.
Termín: 5.12.2016
ukládá

JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu odboru právního
prověřit návrh Dodatku č. 1 ke  Smlouvě o dílo č 6/034/042/2015.
Termín: 14.12.2016

3799/91  
90P

Dodatek č.1 ke Smlouvě na  realizaci přeložky distribučního zařízení elektrické energie pro akci
Místní komunikace ul. Jiřikovského - ul. Kaminského.

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. Z_S24_12_8120044126 na realizaci přeložky distribučního zařízení
elektrické energie pro akci Místní komunikace ul.  Jiřikovského - ul.  Kaminského s provozovatelem  ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín,  kterým se rozšiřuje rozsah plnění smlouvy a zvyšuje se cena z 413.401,69 Kč (bez
DPH) na 449.112,69 Kč (bez DPH) tj. 543.426,35 Kč (vč. DPH).
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. Z_S24_12_8120044126 na
realizaci přeložky distribučního zařízení elektrické energie.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. Z_S24_12_8120044126
Termín: 5.12.2016
ukládá

JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. Z_S24_12_8120044126
Termín: 14. 12. 2016

3800/91  
91

Pronájem garáže č. 1 a 4 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu:
I.  garáže č. 1 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu
Ostrava-Jih, č.p. 1369 na ul. Stadická č. or. 3 v Ostravě-Hrabůvce, který je součástí pozemku parc. č. st.
1286 v  k.ú.  Hrabůvka,  panu M.   Č.,  bytem  Mjr.  Nováka 21,  700 30  Ostrava 30,  na  dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a měsíčním nájmem ve výši 1.019 Kč vč. DPH.

II.  garáže č. 4 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu
Ostrava-Jih, č.p. 1369 na ul. Stadická č. or. 3 v Ostravě-Hrabůvce, který je součástí pozemku parc. č. st.
1286 v k.ú.  Hrabůvka,  paní  M.  A.,  bytem Veverkova 1514/7,  700 30  Ostrava 30,  na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a měsíčním nájmem ve výši 1.100 Kč vč. DPH.

3801/91  
92P

Výzva (podlimitní veřejná zakázka na dodávky, ZPŘ)  VZ 91.16 Dodávka 3 ks os. mot. vozidla, 1
ks mot. vozidla pro přepravu 8 osob, 1 ks mot. vozidla užitk.–valník, 1 ks mot. vozidla užitk.–
trojstranný sklápěč, 2 ks mot. vozidla užitk. víceúčelového

Rada městského obvodu

rozhodla

uveřejnit výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 91.16 "Dodávka 3 kusů
osobního motorového vozidla, 1 kus motorového vozidla pro přepravu 8 osob, 1 kus motorového vozidla
užitkového – valník, 1 kus motorového vozidla užitkového – trojstranný sklápěč, 2 kusy motorového vozidla
užitkového víceúčelového" dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

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

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Otakar Šimík, člen rady obvodu
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3. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
4. Mgr. Daniel Jeřábek, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Miroslav Janečka, ředitel Technické služby Ostrava-Jih, p.o.

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Tomáš Gemela, člen zastupitelstva obvodu a člen komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální,
čistoty a pořádku
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na dodávku VZ 91.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy této veřejné zakázky
Termín: 24. 02. 2017

3802/91  
93P

Oznámení  o  zahájení  ZŘ  (nadlimitní  VZ  na  služby,  otevřené  řízení)  -  Výměna  stávajících
indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů TV a SV za měřidla s rádiovým přenosem a poskytnutí
odečít. a rozúčtovacích služeb v BD O.-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 121.16 "Výměna stávajících indikátorů (dále jen ITN) a
vodoměrů TV a  SV za  měřidla  s rádiovým přenosem a poskytnutí  odečítacích a  rozúčtovacích služeb v
bytových domech Ostrava-Jih"  v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

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

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

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

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 121.16 a předložit zprávu
hodnotící  komise  s  návrhem  na  uzavření  smlouvy  o  dílo  a  servisní  smlouvy  "Smlouvy  o  odečítací  a
rozúčtovací službě" u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 16. 03. 2017

3803/91  
94P

Výběr  nejvhodnější  nabídky  (podlimitní  veřejná  zakázka na služby)  -  Pasportizace chodníků
městského obvodu Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto  přínosu  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  na  podlimitní  veřejnou  zakázku  na  služby  VZ  133.16
"Pasportizace  chodníků  městského  obvodu  Ostrava  -  Jih"  a  o  uzavření  smlouvy  o  dílo  s  vybraným
uchazečem:
- DIGIS, spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 19012276, za nabídkovou
cenu Kč 1.017.000,00 bez DPH, tj. Kč  1.230.570,00 vč. DPH  a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů ode
dne následujícího po podpisu smlouvy,
- jako druhým v pořadí s uchazečem DPA s.r.o., Říčanská 3, 250 84 Sibřina, IČO: 25436813, za nabídkovou
cenu Kč 1.040.000,00 bez DPH, tj. Kč 1.258.400,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů ode
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dne následujícího po podpisu smlouvy,
- jako třetím  v  pořadí  s uchazečem TopGis,  s.r.o.,Hněvkovského 30/65,  617 00 Brno  - Komárov,  IČO:
29182263, za nabídkovou cenu Kč 1.340.000,00 bez DPH, tj. Kč 1.621.400,00 vč. DPH a s lhůtou realizace
120 kalendářních dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 133.16 "Pasportizace chodníků městského obvodu Ostrava - Jih"
Termín: 06. 01. 2017
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, Ph.D., vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy  o dílo s vybraným uchazečem na realizaci  této podlimitní veřejné  zakázky   na
služby VZ 133.16 "Pasportizace chodníků městského obvodu Ostrava - Jih"
Termín: 05. 12. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky  na služby
VZ 133.16 "Pasportizace chodníků městského obvodu Ostrava - Jih"
Termín: 16. 12. 2016

3804/91  
95P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava elektroinstalace
ve společných prostorách bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh“  VZ 149.16

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce VZ 149.16 " „Oprava
elektroinstalace  ve  společných prostorách bytového  domu Pavlovova  67,  Ostrava-Zábřeh“ a  o  uzavření
smlouvy  o  dílo  s  vybraným  účastníkem  ELEKTRO -  Vajdík  spol.  s  r.o.,  se  sídlem  Nájemnická  676/35,
Mariánské  Hory,  709 00 Ostrava,  IČ:  26822229 za  nabídkovou cenu 506.528,00 Kč bez  DPH  a  lhůtou
realizace 29 kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit smlouvu o dílo k VZ 149.16 " „Oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu
Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh“.
Termín: 06. 12. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu o dílo s vybraným účastníkem k VZ 149.16  "„Oprava elektroinstalace ve společných
prostorách bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh“.
Termín: 13. 12. 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 149.16  "„Oprava elektroinstalace  ve  společných prostorách
bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh“.
Termín: 01. 02. 2017

3805/91  
96P

Výběr  nejvhodnější  nabídky  (nadlimitní  veřejná  zakázka na  služby)  -  Zpracování projektové
dokumentace na "Vybudování 4 parkovišť v městském 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 nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 93.16 Zpracování
projektové  dokumentace  na  "Vybudování  4  parkovišť  v  městském  obvodu  Ostrava-Jih""  a  o  uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

u 1. dílčí části (lokalita č. 1 – ul. V. Jiřikovského, parcela č. 71/3, k.ú. Dubina u Ostravy):
- IVITAS, a.s.Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 25357255, za nabídkovou cenu Kč 91.800,00 bez
DPH, tj. Kč 111.078,00 vč. DPH (dle jednotlivých cen uvedených v přiloženém návrhu smlouvy), s lhůtou
realizace 79 kalendářních dnů od podpisu smlouvy (dle jednotlivých lhůt uvedených v přiloženém návrhu
smlouvy) a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 550,00 bez DPH / hod.
- jako druhým v pořadí s uchazečem HaskoningDHV Czech republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00
Praha 8-Karlín, IČO: 45797170, za nabídkovou cenu Kč 108.000,00 bez DPH, tj. Kč 130.680,00 vč. DPH (dle
jednotlivých cen uvedených v návrhu smlouvy v nabídce), s lhůtou realizace 320 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy (dle jednotlivých lhůt uvedených v návrhu smlouvy v nabídce) a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 500,00 bez DPH / hod., a
- jako třetím v  pořadí  s uchazečem AWT Rekultivace  a.s.,  Dělnická  884/41,  735 64 Havířov-Prostřední
Suchá,  IČO:  47676175,  za  nabídkovou  cenu  Kč  111.200,00  bez  DPH,  tj.  134.552,00  vč.  DPH  (dle
jednotlivých cen uvedených v  návrhu smlouvy  v  nabídce),  s  lhůtou realizace  280 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy (dle jednotlivých lhůt uvedených v návrhu smlouvy v nabídce) a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 450,00 bez DPH / hod.

u 2. dílčí části (lokalita č. 2 – ul. Dr. Martínka, parcela č. 462/10, 462/3, k.ú. Hrabůvka):
- Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 75379007, za nabídkovou cenu Kč
82.000,00 bez DPH, tj. Kč 99.220,00 vč. DPH, s lhůtou realizace 160 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
(dle jednotlivých lhůt uvedených v návrhu smlouvy v nabídce) a za hodinovou sazbu za výkon autorského
dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod
- jako druhým v pořadí s uchazečem IVITAS, a.s.Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 25357255, za
nabídkovou cenu Kč 88.600,00 bez DPH, tj. 107.206,00 vč. DPH (dle jednotlivých cen uvedených v návrhu
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smlouvy  v  nabídce),  s  lhůtou realizace  79 kalendářních dnů od podpisu smlouvy  (dle  jednotlivých lhůt
uvedených v návrhu smlouvy v nabídce) a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 550,00 bez
DPH / hod., a
- jako třetím v pořadí s uchazečem HaskoningDHV Czech republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00
Praha 8-Karlín, IČO: 45797170, za nabídkovou cenu Kč 84.000,00 bez DPH, tj. Kč 101.640,00 vč. DPH (dle
jednotlivých cen uvedených v  návrhu smlouvy  v  nabídce),  s  lhůtou realizace  320 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy (dle jednotlivých lhůt uvedených v návrhu smlouvy v nabídce) a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 500,00 bez DPH / hod.

u 3. dílčí části (lokalita č. 3 – ul. Aviatiků, parcela č. 463/6, k.ú. Hrabůvka):
- Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 75379007, za nabídkovou cenu Kč
52.000,00 bez DPH, tj. Kč 62.920,00 vč. DPH, s lhůtou realizace 140 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
(dle jednotlivých lhůt uvedených v návrhu smlouvy v nabídce) a za hodinovou sazbu za výkon autorského
dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod
- jako druhým v pořadí s uchazečem IVITAS, a.s.Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 25357255, za
nabídkovou cenu Kč 62.000,00 bez DPH, tj. 75.020,00 vč. DPH (dle jednotlivých cen uvedených v návrhu
smlouvy  v  nabídce),  s  lhůtou realizace  77 kalendářních dnů od podpisu smlouvy  (dle  jednotlivých lhůt
uvedených v návrhu smlouvy v nabídce) a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 550,00 bez
DPH / hod., a
- jako třetím v pořadí s uchazečem HaskoningDHV Czech republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00
Praha 8-Karlín, IČO: 45797170, za nabídkovou cenu Kč 67.000,00 bez DPH, tj. Kč 81.070,00 vč. DPH (dle
jednotlivých cen uvedených v  návrhu smlouvy  v  nabídce),  s  lhůtou realizace  320 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy (dle jednotlivých lhůt uvedených v návrhu smlouvy v nabídce) a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 500,00 bez DPH / hod.

u 4. dílčí části (lokalita č. 4 – ul. P. Lumumby, parcela č. 1237/18, k.ú. Ostrava-Zábřeh):
- Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 75379007, za nabídkovou cenu Kč
52.000,00 bez DPH, tj. Kč 62.920,00 vč. DPH, s lhůtou realizace 140 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
(dle jednotlivých lhůt uvedených v návrhu smlouvy v nabídce) a za hodinovou sazbu za výkon autorského
dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod
- jako druhým v pořadí s uchazečem IVITAS, a.s.Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 25357255, za
nabídkovou cenu Kč 59.600,00 bez DPH, tj. 72.116,00 vč. DPH (dle jednotlivých cen uvedených v návrhu
smlouvy  v  nabídce),  s  lhůtou realizace  77 kalendářních dnů od podpisu smlouvy  (dle  jednotlivých lhůt
uvedených v návrhu smlouvy v nabídce) a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 550,00 bez
DPH / hod., a
- jako třetím v pořadí s uchazečem HaskoningDHV Czech republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00
Praha 8-Karlín, IČO: 45797170, za nabídkovou cenu Kč 84.000,00 bez DPH, tj. Kč 101.640,00 vč. DPH (dle
jednotlivých cen uvedených v  návrhu smlouvy  v  nabídce),  s  lhůtou realizace  320 kalendářních dnů od
podpisu smlouvy (dle jednotlivých lhůt uvedených v návrhu smlouvy v nabídce) a za hodinovou sazbu za
výkon autorského dozoru Kč 500,00 bez DPH / hod.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrhy  smluv   u jednotlivých dílčích částí  této  veřejné  zakázky  k  podpisu starostovi  městského
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 93.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 28. 02. 2017
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrhy smluv s vybraným uchazečem na realizaci dílčích částí této nadlimitní veřejné zakázky na
služby  VZ 93.16 Zpracování  projektové  dokumentace  na  "Vybudování  4  parkovišť  v  městském  obvodu
Ostrava-Jih"
Termín: 31. 12. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrhy smluv s vybraným uchazečem na realizaci dílčích částí této nadlimitní veřejné zakázky  na
služby  VZ 93.16 Zpracování  projektové  dokumentace  na  "Vybudování  4  parkovišť  v  městském  obvodu
Ostrava-Jih"
Termín: 06. 01. 2017

3806/91  
97P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - "Oprava
vnitřních rozvodů vody a kanalizace v BD Rodimcevova 16,18,25,27,29 ,Tylova 4,O.-Zábřeh a
poskytnutí odeč. a rozúč. služeb v BD O.Zábřeh" VZ 138.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na  podlimitní  veřejnou  zakázku  na  stavební  práce  VZ  138.16  "Oprava
vnitřních rozvodů vody a kanalizace v BD Rodimcevova 16,18,25,27,29 ,Tylova 4,O.-Zábřeh a poskytnutí
odeč. a rozúč. služeb v BD O.Zábřeh" dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje

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

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy odboru investičního
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2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru OBH
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
4. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy odboru investičního
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 138.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo této veřejné zakázky
Termín: 07. 04. 2017

3807/91  
98

Harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2017 - dodatek

Rada městského obvodu

schvaluje

dodatek k "Harmonogramu postupu prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2017"
dle důvodové zprávy

3808/91  
99P

Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Kácení
dřevin, řez stromů a výsadba dřevin v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

o provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce
na služby VZ 34.16 "Kácení dřevin, řez stromů a výsadba dřevin v městském obvodu Ostrava-Jih v roce
2017" dle přiložené důvodové zprávy
rozhodla

o prodloužení lhůt  dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z bodu usnesení u této nadlimitní veřejné zakázky VZ 34.16
spojené se změnou zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci a změnou lhůt
Termín: 02. 12. 2016

3809/91  
100

Rozšíření  okruhu  informací  zveřejňovaných  o  jednotlivých  členech  Zastupitelstva  městského
obvodu O.-Jih - podnět Ing. Jaroslava Novotného

Rada městského obvodu

projednala

podnět Ing. J. N. ze dne 29. 9. 2016
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout nerozšiřovat okruh informací zveřejňovaných o jednotlivých
členech zastupitelstva městského obvodu

3810/91  
101

Návrh programu 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 15.
12. 2016

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem programu 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat dne
15. 12. 2016 od 13.00 hod., dle předloženého materiálu

3811/91  
102

Informace - dopis primátora

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis primátora Statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA ze dne 11. 10. 2016, č.j.
SMO/358327/16/LPO/Ada.
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3812/91  
103

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2017 a Hodnocení procesu
participativního rozpočtu za rok 2016, dle předloženého návrhu a
doporučuje

zastupitelstvu městského  obvodu schválit  Zásady  realizace  participativního  rozpočtu městského  obvodu
Ostrava-Jih pro rok 2017 a vzít na vědomí  Hodnocení procesu participativního rozpočtu za rok 2016, dle
předloženého návrhu
ukládá

Haně Tichánkové, místostarostce
předložit  zastupitelstvu městského obvodu na jeho prosincovém zasedání  ke  schválení  Zásady  realizace
participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2017 a Hodnocení procesu participativního
rozpočtu za rok 2016, dle předloženého návrhu
Termín: 15. 12. 2016

3813/91  
104

Krátkodobý  pronájem  nebytového  prostoru  v  podchodu  u  zastávky  MHD  „Poliklinika“  pod
povrchem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  prodejní  stánek  č.  1  -  nebytový  prostor  o  výměře  9  m²  v   podchodu  u  zastávky  MHD
„Poliklinika“  na  ulici  Dr.  Martínka,  pod  povrchem  pozemku  p.p.č.  468/1  ostatní  plocha,  silnice  v  k.ú.
Hrabůvka,  vše  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu Ostrava-Jih,
společnosti ERPEKO, a.s., IČ: 253 85 224, se sídlem Těšínská 991/3, Bludovice, 736 01 Havířov, za účelem
provozování  prodejny  pečiva,  cukrářských výrobků a  nealko  nápojů,  na  dobu určitou od 1.12.2016 do
29.12.2016 za  nájemné  za  dobu užívání  ve  výši  7.500,-  Kč a  uzavřít  smlouvu o  krátkodobém  nájmu
nebytových prostor ve znění přílohy tohoto materiálu
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