
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

Ing. Hana Tichánková 

místostarostka
městského obvodu

Ostrava-Jih

z 95. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 2. 1. 2017 13:00

(usn. č. 3972/95 - usn. č. 3981/95)
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Přehled usnesení 95. schůze Rady městského obvodu, ze dne 2. 1. 2017 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3972/95 1. Krátkodobá výpůjčka postor - zasedací místnosti v 5. nadzemním podlaží  budovy "A" ÚMOb Ostrava-Jih
(Markéta Langrová, člen rady)

3973/95 2. Pronájem nebytových prostor v objektu na ul. V Zálomu 1, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

3974/95 3. Smlouva o dodávce vody s třetí osobou pro odběrné místo Plzeňská, číslo odběru 3503 - 677 (Markéta
Langrová, člen rady)

3975/95 4. Výpověď z nájmu nebytového prostoru - garáže č. 9 na ulici Čujkovova č. or. 23 v Ostravě-Zábřehu (Markéta
Langrová, člen rady)

3976/95 5. Pronájem nebytového prostoru v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ pod povrchem pozemku v k.ú.
Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3977/95 6. Návrh rozpočtových opatření č. 1/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3978/95 7. Změny organizačního řádu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

3979/95 9P. Zrušení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 165.16 Poskytování přepravní služby Senior expres
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3980/95 10. Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2016, číslo jednací 24 C 15/2013-156 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

3981/95 OR Změna termínu zasedání zastupitelstva městského obvodu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

staženo 8P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) VZ 91.16" Dodávka 3
kusů os. vozidla,1 kus m. voz. přepr. 8 os.,1 kus vozid.užit.–valník,1kus m.voz.uži.-trojstr. sklápěč, 2 kusy
m.voz. uži. víceúčolového. (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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3972/95  
1

Krátkodobá výpůjčka postor - zasedací místnosti v 5. nadzemním podlaží  budovy "A" ÚMOb
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s užíváním prostor - zasedací místnosti v 5. nádzemním podlaží budovy "A" Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, nacházející se na ulici Horní 791/3 v Ostravě-Hrabůvce, za účelem provozování činnosti "Kurz
trénování paměti" spolkem Senior servis, z.s., se sídlem Keltičkova 1906/46, Slezská Ostrava, IČ:
26516802, formou krátkodobých výpůjček, a to pro konání 8 lekcí v době od 17. 1. 2017 do 14. 3. 2017,
vždy v úterý v době od 14:00 do 15:30 hod., dle důvodové zprávy.

3973/95  
2

Pronájem nebytových prostor v objektu na ul. V Zálomu 1, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o výpůjčce prostor o celkové výměře 674,73 m2 v pavilonu UV11-A v II. nadzemním podlaží a v pavilonu
K2Z-A  v II. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému
obvodu Ostrava-Jih, č. p. 2948, objekt občanské vybavenosti, který je součástí pozemku parc. č. st. 4591,
zast. plocha a nádvoří, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. V Zálomu č. o. 1, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové
organizaci Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČ: 75080516, se sídlem
Gurt´jevova 1823/8, Ostrava-Zábřeh, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem využití  v
oblasti školství a vzdělávání, kultury, volného času a sportu

II. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvě o právu provést stavbu s příspěvkovou organizací,
Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČ: 75080516, se sídlem Gurt´jevova
1823/8, Ostrava-Zábřeh, z důvodu vyřizování změny účelu užívání,

dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih,  Bc. Martina Bednáře, k podpisu smlouvy

3974/95  
3

Smlouva o dodávce vody s třetí osobou pro odběrné místo Plzeňská, číslo odběru 3503 - 677

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody " č. 34188 mezi nájemcem Ing. Alešem Beránkem, se sídlem
Politických vězňů 7/1303, Ostrava - Zábřeh, IČ 12468959 a společností Ostravské vodárny a kanalizace
a.s., Nádražní 28/3114 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 45193673 pro odběrné místo Plzeňská - hřiště,
Ostrava - Zábřeh, číslo odběru 3503 - 677, v k.ú. Zábřeh nad Odrou dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu, Bc. Martina Bednáře, k podpisu smlouvy..

3975/95  
4

Výpověď z nájmu nebytového prostoru - garáže č. 9 na ulici Čujkovova č. or. 23 v Ostravě-
Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o podání výpovědi z nájmu garáže č. 9 nacházející se v objektu občanské vybavenosti bez č. p., který je
součástí obytného domu na ul. Čujkovova č. or. 23 v Ostravě-Zábřehu, který stojí na pozemku parc. č. 2079
zastavěná plocha a nádrovří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož vlastníkem je společnost Arcelor Mittal Ostrava
a.s., panu D. K., bytem Volgogradská, 700 30, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy

3976/95  
5

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádosti společností na pronájem nebytového prostoru - prodejního stánku č. 1 o výměře 9 m² jako části
stavby 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:
1) SEVAL spol. s r.o., IČ: 410 34 431, se sídlem Na Fojtství 1558/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, za účelem
provozování prodejny pečiva a potravin

2) 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
rozhodla

pronajmout prodejní stánek č. 1 o výměře 9 m² jako část stavby 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
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pečiva, cukrářských výrobků a nealko nápojů, na dobu neurčitou s tříměsíční dobou, za nájemné ve výši
12.268,- Kč/m²/rok a uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor ve znění přílohy tohoto materiálu

3977/95  
6

Návrh rozpočtových opatření č. 1/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 800 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12,  § 3639, pol. 6130 o 2 800 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 140 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12,  § 3639, pol. 6130 o 140 tis. Kč

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 6 604 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 22xx, pol. 6121 o 5 813 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 36xx, pol. 6121 o  791 tis. Kč

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 5 891 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121 o 1 986 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121 o  302 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121 o  118 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 36xx, pol. 6121 o  3 283 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121 o  202 tis. Kč

3978/95  
7

Změny organizačního řádu

Rada městského obvodu

schvaluje

změny v Organizačním řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih spočívající ve změně jeho Přílohy č. 2
Podrobná organizační struktura a Přílohy č. 3 Náplně činností odborů, samostatných oddělení a referátů
úřadu dle předloženého návrhu s účinností od 2. 1. 2017.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny dle předloženého návrhu zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih.
Termín: 02. 01. 2017

3979/95  
9P

Zrušení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 165.16 Poskytování přepravní služby
Senior expres

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě  zápisu o druhém jednání hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu k
podlimitní veřejné zakázce na služby VZ 165.16 "Poskytování přepravní služby Senior expres" o vyloučení
uchazeče:
- EXPRESS TAXI - Ladislav Rumánek, Svojsíkova 1592/3,708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 41079451
z důvodu uvedených v důvodové zprávě.
rozhodla

na základě zápisu o druhém jednání hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby VZ 165.16 "Poskytování přepravní služby
Senior expres" dle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony k vyloučení účastníka a zrušení této podlimitní veřejné zakázky na
dodávky VZ 165.16 "Poskytování přepravní služby Senior expres"
Termín: 20. 01. 2017

3980/95  
10

Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2016, číslo jednací 24 C
15/2013-156

Rada městského obvodu

rozhodla

podat odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2016, číslo jednací 24 C
15/2013-156.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
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doručit toto rozhodnutí právnímu zástupci.
Termín: 05. 01. 2017

3981/95  
OR

Změna termínu zasedání zastupitelstva městského obvodu

Rada městského obvodu

mění

termín zasedání zastupitelstva ze dne 9. 3. 2017 na den 14. 3. 2017 od 13:00 hodin
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