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Přehled usnesení 97. schůze Rady městského obvodu, ze dne 12. 1. 2017 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3984/97 1. Návrh rozpočtových opatření č. 2/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3985/97 2. Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3986/97 4. Svěření pravomoci k zastupování Městského obvodu Ostrava-Jih ve věci povolování kácení dřevin (RNDr.
František Staněk, Ph.D. místostarosta)

3987/97 5. Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

3988/97 6. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb-plnění usnesení č.0234/7 (RNDr. František Staněk,
Ph.D. místostarosta)

3989/97 7. Návrh licenční smlouvy č. 44/021/1/17 POLAR 2017 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3990/97 8. Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3991/97 9. Souhlas s použitím provozních prostředků zřizovatele na plat školního psychologa (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

3992/97 10. Souhlas se zapojením do výzvy č. 47 "Infrastruktura základních škol (SVL)" Základní škole  Ostrava -
Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3993/97 11. Změna odpisového plánu na rok 2016 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3994/97 12. Změna odpisového plánu na rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

3995/97 13. Změna organizačního řádu, organizační struktury, počtu zaměstnanců a přehledu systemizovaných míst
Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3996/97 14. Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem bytové jednotky č. 44 v bytovém domě Jugoslávská 277/20,
Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

3997/97 15. Revokace usnesení a záměr na změnu nájemní smlouvy o nájmu části nemovitosti za účelem umístění
technologického zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů na střeše bytového domu B.
Václavka 1018/1, Ostrava-Bělský Les. (Markéta Langrová, člen rady)

3998/97 16. Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti "ACIERO Engineering s.r.o." v bytovém domě na ul. B. Četyny
930/2, O.-Bělský Les (Markéta Langrová, člen rady)

3999/97 17. Ukončení nájmu bytu dohodou (Markéta Langrová, člen rady)

4000/97 18. Ukončení pronájmu nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Výškovická 446/151, O.-Výškovice,
zveřejnění záměru na pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

4001/97 19. Zveřejnění záměru na pronájem garáže č. 2 na ul. Stadická 3, Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen
rady)

4002/97 20. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v bytovém domě na ul. Vl. Vlasákové 966/2, O.-Bělský
Les (Markéta Langrová, člen rady)

4003/97 21. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, GasNet, s.r.o.
(1) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4004/97 22. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, GasNet,
s.r.o.(2) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4005/97 23. Pacht pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4006/97 24. Pronájem částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží x Koncová (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4007/97 25. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4008/97 26. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Čujkovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4009/97 27. 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)

4010/97 29. Záměr na prodej podílu na pozemku pod bytovým domem Bohumíra Četyny 932/6, k.ú. Dubina u Ostravy
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4011/97 30. Záměr na změnu nájemní smlouvy – část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4012/97 31. Změna nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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4013/97 32. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Dubina u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s. (1) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4014/97 33. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s. (2) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4015/97 34. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, PODA a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4016/97 35. Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4017/97 37P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Starobělská, Ostrava-Zábřeh" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

4018/97 38P. Výběr ekonomicky nejvýhodn. nabídky u 1.,2.,4. dílčí části, zrušení zadáv. řízení u 3.dílčí části podlim. VZ -
Provádění oprav (instalat. a topenář., elektroinstal., zámečn. a sklenář. a drobn. klemp. prvků) v BD ve
vlastn. SMO, městs. obv. O.-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4019/97 39P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Výměna stávajících
indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů TV a SV za měřiče s rádiovým přenosem a poskytnutí odečítacích a
rozúčtovacích služeb v BD Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4020/97 40P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (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)

4021/97 41P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)  - VZ 02.17 "Poskytování
přepravní služby Senior expres" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4022/97 42P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce sociálních zařízení
tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

4023/97 43P. Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka (Bc. František Dehner, místostarosta)

4024/97 44P. Změna osobního příplatku ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

4025/97 45. Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

4026/97 46. Vyčlenění nebytových prostor na ul. Horymírova 3054/121, O.-Zábřeh, pro potřeby úřadu (Markéta
Langrová, člen rady)

4027/97 47. Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4028/97 48P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště J. Kotase a J. Herolda 3" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

4029/97 49P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště Odborářská u DPS" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

4030/97 50P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Proskovická a ul. Na Výspě" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

4031/97 51. Ukončení smlouvy o užívání nebytového prostoru v objektu na ul. Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava-Zábřeh
(Markéta Langrová, člen rady)

4032/97 52. Pronájem nebytového prostoru na ul. Rodimcevova 20, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

4033/97 53. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4034/97 54. Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4035/97 55. Zmocnění vedoucí odboru sociální péče (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

4036/97 56. Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

4037/97 57. Návrh rozpočtového opatření č. 37/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4038/97 58P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 06.17 Stolní počítače 2017 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4039/97 59P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (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)

4040/97 60. Návrh výpovědi smlouvy o dílo (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4041/97 61P. 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)

4042/97 OR Jmenování členky sociální komise (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

about:blank
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nepřijato 28. Souhlas vlastníka sousedního pozemku s přesahem požárně nebezpečného prostoru v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Šaldova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

staženo 3. Požadavek občanů na opravu části chodníku podél ul. Proskovické v Ostravě - Výškovicích (RNDr. František
Staněk, Ph.D. místostarosta)

staženo 36. Systemizace pracovních míst TSOJ a organizační řád (Věra Válková, místostarostka)

about:blank
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3984/97  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 2/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 21 059 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6123 o 21 059 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 613 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5137 o 613 tis. Kč

3985/97  
2

Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017

Rada městského obvodu

schvaluje

odpisový plán městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3986/97  
4

Svěření pravomoci k zastupování Městského obvodu Ostrava-Jih ve věci povolování kácení
dřevin

Rada městského obvodu

svěřuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, právo
k zastupování městského obvodu Ostrava-Jih ve věcech kácení dřevin a  zásahů do významných krajinných
prvků, vč. nezbytných úkonů ve správních řízeních týkajících se zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih s účinností od 15.1.2017,

zmocňuje

podle ust. § 33, odst. 2c, zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, v platném znění,  Mgr. Daniela Jeřábka,
vedoucího  oddělení  obchodu a  služeb,  odboru dopravy  a  komunálních služeb  k  zastupování  městského
obvodu O-Jih ve věcech kácení dřevin a zásahů do významných krajinných prvků, vč. nezbytných úkonů ve
správních řízeních týkajících se zákona č.  114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů.

revokuje

usnesení č. 1084/28 ze dne 14.7. 2015 ve věci zmocnění vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb
Ing.  et Ing.  Jindřicha Haverlanda,  Ph.D.  k  zastupování městského obvodu Ostrava-Jih ve věcech kácení
dřevin.

3987/97  
5

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu 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. 65
B. J., trv. bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní 3, fakt. tohoto času Rehabilitační ústav Chuchelná, Komenského
14, Chuchelná

3988/97  
6

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb-plnění usnesení č.0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
za období od 1.10.2016 do 31.12.2016

3989/97  
7

Návrh licenční smlouvy č. 44/021/1/17 POLAR 2017

Rada městského obvodu

schvaluje

návrh licenční smlouvy č. 44/021/1/17 s POLAR televizí Ostrava, s.r.o. (IČ: 25859838)
zmocňuje

about:blank
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starostu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy

3990/97  
8

Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Vybudování výtahu a bezbariérového
WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

schvaluje

zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt „Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“  v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb 2016-2020
schvaluje

v případě úspěšnosti výše uvedeného projektu předfinancování projektu v celkové výši 2 550 tis. Kč v roce
2017, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 729 tis. Kč
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat žádost o dotaci  pro projekt „Vybudování
výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“ v rámci programu 013 310
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020
ukládá

odb.strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 15. 03. 2017

3991/97  
9

Souhlas s použitím provozních  prostředků zřizovatele na plat školního psychologa

Rada městského obvodu

souhlasí

s použitím provozních  prostředků z rozpočtu zřizovatele na plat školního psychologa v Základní škole a
mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci ve výši 108
000,- Kč

3992/97  
10

Souhlas  se zapojením do výzvy  č.  47  "Infrastruktura  základních  škol  (SVL)"  Základní  škole
 Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

souhlasí

se zapojením Základní školy Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace do výzvy č. 47
"Infrastruktura základních škol (SVL)"  financované z IROPu
zmocňuje

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

3993/97  
11

Změna odpisového plánu na rok 2016 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2016 Základní škole a mateřské škole MUDr.  Emílie  Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

3994/97  
12

Změna  odpisového  plánu  na  rok  2016  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů  15,  příspěvkové  organizace,   jejíž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2016 Základní škole a mateřské škole OstravaZábřeh,  Kosmonautů 15,
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

3995/97  
13

Změna organizačního řádu, organizační struktury, počtu zaměstnanců a přehledu
systemizovaných míst Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

změnu organizačního  řádu,  organizační  struktury,  počtu  zaměstnanců a  přehledu systemizovaných míst
Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace

3996/97  
14

Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem bytové jednotky č. 44 v bytovém domě Jugoslávská
277/20, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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o  poskytnutí  slevy  ve  výši  20% ze  základního  nájemného  u bytové  jednotky  č.  44 o  velikosti  1+3,  v
bytovém domě č.pop.  2777 na ul.  Jugoslávská č.  or. 20,  v Ostravě-Zábřehu,  který je součástí  pozemku
parc. č. st.  4446, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož výlučnou nájemkyní je paní D. K., z důvodu neužívání
jednoho pokoje, který byl poškozen při požáru  bytu č. 39 v tomto domě,  a to od 8.11.2016 do 22.12.2016
v celkové výši 1 046,00 Kč dle důvodové zprávy.

3997/97  
15

Revokace usnesení a záměr na změnu nájemní smlouvy o nájmu části nemovitosti za účelem
umístění technologického zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů na střeše
bytového domu B. Václavka 1018/1, Ostrava-Bělský Les.

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 3921/94 ze dne 22.12.2016
rozhodla

zveřejnit záměr na změnu smlouvy agendové číslo S/1592/15/OBH uzavřené dne 31.10.2013 o nájmu části
nemovitosti za účelem umístění technologického zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů
na střeše bytového domu č. pop. 1018 na ul. B.Václavka č. or. 1 v Ostravě Bělském Lese, který je součástí
pozemku parc. č. st. 188, v k.ú. Dubina u Ostravy, a to z důvodu změny označení nájemce, změny výměry
pronajatých prostor z 20 m2 na 11 m2 a sdílení mobilních sítí s jinými společnostmi.

3998/97  
16

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti "ACIERO Engineering s.r.o." v bytovém domě na
ul. B. Četyny 930/2, O.-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající právnické osoby "ACIERO Engineering s.r.o.", jejímž
jednatelem je pan D. B., v bytové jednotce č. 72 v bytovém domě č. p. 930, který je součástí pozemku
parc. č. 130 v k.ú. Dubina u Ostravy, na ul. Bohumíra Četyny č. o. 2, Ostrava-Bělský Les, jejímž výlučným
nájemcem je D. B..

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající společnosti, a to po dobu trvání nájemního
vztahu pana D. B. k dané bytové jednotce a za podmínky, že předmět podnikání nebude provozován v místě
sídla společnosti.

3999/97  
17

Ukončení nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

C. G., Odborářská 676/70, č. b. 24

4000/97  
18

Ukončení  pronájmu  nebytového  prostoru  v  bytovém  domě  na  ul.  Výškovická  446/151,
O.-Výškovice, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o ukončení nájmu nebytového prostoru o výměře 26,79 m2 v bytovém domě č. p.  446 ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, který je součástí pozemku parc. č.
740/27 v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul.  Výškovická č. o. 151, Ostrava-Výškovice, s nájemcem panem
Jaroslavem Szymonikem,  IČ: 11192313,  se sídlem Lumírova 487/7,  Ostrava-Výškovice,  dohodou ke dni
28.02.2017,

II. o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru o výměře 26,79 m2 v bytovém domě č. p. 446
ve  vlastnictví  Statutárního  města  Ostravy,  svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih,  který  je  součástí
pozemku parc. č. 740/27 v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. Výškovická č. o. 151, Ostrava-Výškovice, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 453 Kč/m2/rok, s účelem užívání
jako nožířství a výroba klíčů s prodejem, dle důvodové zprávy,
zmocňuje

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

4001/97  
19

Zveřejnění záměru na pronájem garáže č. 2 na ul. Stadická 3, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem garáže č. 2 o výměře 17,44 m2 v bytovém domě č. p. 1369, který je
součástí pozemku parc. č. 1298 zast. plocha a nádvoří, na ulici Stadická č. o. 3 v Ostravě-Hrabůvce, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 1 250,- Kč/měsíc (vč. DPH) a s účelem užívání
garážování motorového vozidla.

4002/97  
20

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v bytovém domě na ul. Vl. Vlasákové 966/2,
O.-Bělský Les

about:blank
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Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor o výměře 77,52 m2 v bytovém domě ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih,  č. p. 966 na ul. Vl. Vlasákové č. o.
2 v  Ostravě-Bělském Lese,  který  je  součástí  pozemku parc.  č.  143 v  k.ú.  Dubina u Ostravy,  na  dobu
neurčitou s tříměsíční  výpovědní dobou a s minimální  výší nájemného 380 Kč/m2/rok,  bez určení  účelu
užívání  za  podmínky,  že  v  prostorách nebudou provozovány sázkové  hry podle  § 2 písm.  g) 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, dle důvodové zprávy.

4003/97  
21

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
GasNet, s.r.o. (1)

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  k  částem  pozemků    p.p.č.  654/79  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  p.p.č.  1237/11 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.p.č.  1237/12 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, p.p.č. 1237/15 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 1237/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
1237/18 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace,  vše v k.ú. Zábřeh nad
Odrou,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřené  městskému obvodu Ostrava – Jih za  účelem
uložení  plynárenského  zařízení,  v  celkové  délce  676,7  bm  ve  prospěch  společnosti  GasNet,  s.r.o.,
IČ:27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem, za celkovou úplatu 402.785  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. 3340-96/2016
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

4004/97  
22

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
GasNet, s.r.o.(2)

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava –
Jih za účelem uložení plynárenského zařízení,  v celkové délce 2,47 bm ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o., IČ:27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem, za celkovou úplatu 1.500 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  části  pozemku,  v  rozsahu  vyznačeném
geometrickým plánem č. 3336-711/2016
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

4005/97  
23

Pacht pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

propachovat pozemek parc.č. 856/1 trvalý travní porost o celkové výměře 4730 m2, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
provozování  zemědělské  činnosti,  spočívající  v  pravidelném  kosení  vzrostlé  trávy,  na  dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou,

Josefu Cihelkovi, IČ: 73360619, Ječmínkova 889/70, 724 00 Ostrava - Stará Bělá
s výší pachtovného 0,1 Kč/m2/rok, tj. za celkovou výši pachtovného 473 Kč/rok
a uzavřít smlouvu o pachtu ve znění přílohy tohoto materiálu

4006/97  
24

Pronájem částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží x Koncová

Rada městského obvodu

rozhodla

1.  pronajmout části  pozemků o celkové  výměře  219 m2,  z toho parc.č.  317/15 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace o výměře 103 m2, parc.č. 344/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92 m2, parc.č.
826 ostatní plocha,  jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú.  Výškovice u Ostravy,  ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 11 Kč/m2/rok, tj.  za celkovou částku 2.409 Kč ročně, M. S., bytem
Drůbeží 189/29, 700 30 Ostrava - Výškovice a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

about:blank
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2.  pronajmout části  pozemků o celkové  výměře  158 m2,  z toho parc.č.  317/15 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace o výměře 66 m2, parc.č. 344/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92 m2 v k.ú.
Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  užívání  zahrady,  na  dobu neurčitou s  tříměsíční  výpovědní  dobou,  za  cenu 11
Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku 1.738 Kč ročně, L. S., bytem Drůbeží 188/27, 700 30 Ostrava - Výškovice
a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

4007/97  
25

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek  parc.č.  832 zahrada o  výměře  90 m2 v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání zahrádky, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 11 Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku 990 Kč ročně, H.
M., bytem Krmelínská 434/170, 724 00 Ostrava - Nová Bělá a N. V., bytem Rybí 363, 742 65 Rybí a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

4008/97  
26

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú.  Zábřeh nad
Odrou, ul. Čujkovova

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby 6 parkovacích stání o celkové výměře 117 m2 na části pozemku p.p.č. 654/30 ostatní
plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla

uzavřít se společností REGOS M, spol. s r.o., IČ: 61942979, se sídlem Čujkovova 1736/30, Zábřeh, 700 30
Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4009/97  
27

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  kabelového  vedení  NN  pod  názvem  stavby  „Ostrava  1237/7,  MK
Nemovitosti,  NNk“ v  předpokládané délce cca 1 bm  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

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  kabelového  vedení  NN pod
názvem stavby „Ostrava 1237/7, MK Nemovitosti, 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 kabelového vedení NN

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

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.1.2019 uzavřít s vlastníkem stavby -  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

4010/97  
29

Záměr na prodej podílu na pozemku pod bytovým domem Bohumíra Četyny 932/6, k.ú. Dubina u
Ostravy

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat podíl o velikosti 6949/434649 na zastavěném
pozemku parc.č. 128 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 480 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu Ostrava-Jih

4011/97  
30

Záměr na změnu nájemní smlouvy – část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny

Rada městského obvodu
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rozhodla

o záměru změnit  nájemní  smlouvu č.  1742/2012/OMJ ze  dne  29.6.2012,  uzavřenou se  společností  QSX
Czech, s.r.o., IČ: 04117522, se sídlem Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 - Malešice, týkající se užívání
části  pozemku parc.č.  121/1 ostatní plocha,  jiná plocha o výměře 432 m2 v k.ú.  Dubina u Ostravy,  za
účelem příjezdu pro zásobování obchodního domu, tj. do budovy občanské vybavenosti  č.p. 3025, která je
součástí  pozemku parc.č.  240 zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, z doby
určité do 30.6.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

4012/97  
31

Změna nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova

Rada městského obvodu

rozhodla

změnit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/042/133/97/Se ze dne 21.5.1997, ve znění pozdějších dodatků,
uzavřenou se společností PARIS STATEX s.r.o., IČ: 253 57 131, za účelem umístění 4 parkovacích stání pro
návštěvníky  restaurace  a  přístupového  chodníku  k  restauraci,  a  to  změnou  výměry  části  pronajatého
pozemku p.p.č. 391/1 ostatní plocha, zeleň, pod přístupovým chodníkem k restauraci z výměry 100 m² na
výměru  107  m²,  v  k.ú.  Hrabůvka,  ul.  Tlapákova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeno
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy a uzavřít se společností PARIS STATEX s.r.o., IČ: 253
57 131, se sídlem Bieblova 2951/7, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava, Dodatek č. 8 ke Smlouvě o
nájmu nemovitosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

4013/97  
32

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Dubina u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s. (1)

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení  věcného břemene  – služebnosti  k  částem  pozemků p.č.  71/4 ostatní  plocha,  jiná  plocha,  p.č.
71/120 ostatní  plocha,  ostatní komunikace,  p.č.  71/180 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.č.  71/191
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  a  p.č.  71/192 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  v  k.ú.  Dubina  u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem
uložení kabelového vedení NN 0,4 kV, v celkové délce 18,18 bm ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 5.700
Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění,  provozování  a  udržování  kabelového  vedení  NN  0,4  kV,  a  to  vše  v  rozsahu  vyznačeném
geometrickým plánem č. 411-171/2016.
rozhodla

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

4014/97  
33

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s. (2)

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.č. 723/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a
p.č. 725/37 orná půda, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení kabelové přeložky NN a VN, v celkové délce 48,23 bm
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly, za celkovou úplatu 2.000 Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění,  provozování  a udržování kabelových přeložek,  a to vše  v  rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 1091-360/2014.
rozhodla

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

4015/97  
34

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, PODA a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 783/73
ostatní  plocha,  zeleň a p.p.č.  783/74 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ve
vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřených městskému obvodu Ostrava  – Jih  za  účelem  uložení
telekomunikačního vedení, v celkové délce 150,15  bm ve prospěch společnosti PODA a.s., IČ: 25816179, se
sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, za celkovou úplatu 15.015 Kč + zákonná
sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění, provozování a udržování veřejné sítě elektronických komunikací, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 3355-782/2016.
rozhodla

uzavřít se společností PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00

about:blank
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Ostrava  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

4016/97  
35

Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky p.p.č. 654/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 654/183 - ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 654/184 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 4424
- ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 4426/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 4426/3 -
ostatní plocha,  ostatní komunikace v k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem uložení horkovodní přípojky v celkové délce 108,27
běžných metrů ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu ve výši  41 758 Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné  břemeno  se  sjednává  na  dobu  neurčitou  a  obsahem  věcného  břemene  je  právo,  spočívající  v
povinnosti  povinného  trpět  umístění,  provozování  a  užívání  horkovodní  přípojky  v  částech  citovaných
pozemků, a to vše dle rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 3329-21/2016.

rozhodla

uzavřít  se  společností  Veolia  Energie  ČR,  a.s.,  IČO:  45193410,  se  sídlem  28.  října  3337/7,  Moravská
Ostrava,  702  00   Ostrava  Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti  ve  znění  přílohy  tohoto
materiálu.

4017/97  
37P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zadání  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  140.16  Zpracování  projektové  dokumentace  na
"Parkoviště ul. Starobělská, Ostrava-Zábřeh"  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. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy 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. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy 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. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí oddělení obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 140.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 27. 04. 2017

4018/97  
38P

Výběr ekonomicky nejvýhodn. nabídky u 1.,2.,4. dílčí části, zrušení zadáv. řízení u 3.dílčí části
podlim. VZ - Provádění oprav (instalat. a topenář., elektroinstal.,  zámečn. a sklenář. a drobn.
klemp. prvků) v BD ve vlastn. SMO, městs. obv. O.-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komisí a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu u
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 163.16 "Provádění oprav (instalatérských a topenářských,
elektroinstalačních, zámečnických a sklenářských a drobných klempířských prvků) v bytových domech ve
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih", o vyloučení účastníka:
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- Zdeněk Latka, Provaznická 1532/9, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 15426441, u 1. dílčí části této veřejné
zakázky,
- Dušan Laryš, Rudolfova 394/8, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČO: 66945682, u 4. dílčí části této veřejné
zakázky,
dle  §  48 odst.  3  zákona  č.  134/2016 Sb.,  o  zadávání  veřejných zakázek,  v  platném  znění,  z  důvodů
uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky  nejvýhodnější  nabídky  u  podlimitní  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  VZ 163.16
"Provádění  oprav  (instalatérských  a  topenářských,  elektroinstalačních,  zámečnických  a  sklenářských  a
drobných klempířských prvků) v bytových domech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih" a o
uzavření rámcové smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky, a to:
- u 1.  dílčí  části  (instalatérské  a  topenářské  práce)  s vybraným dodavatelem  TOKKRA Servis s.r.o.,  V.
Jiřikovského 150/58, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO: 29461022, za nabídkovou cenu Kč 144,00 bez DPH za 1
hod. práce (viz příloha č. 1 přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo předloženého účastníkem v nabídce)
s dobou trvání rámcové smlouvy o dílo do vyčerpání finančního limitu max. do 3.000.000,00 Kč bez DPH
nebo do uplynutí doby do 31. 12. 2017 podle toho, která skutečnost nastane dříve
- u 2. dílčí části (elektroinstalační práce) s vybraným dodavatelem TOKKRA Servis s.r.o.,  V. Jiřikovského
150/58, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO: 29461022, za nabídkovou cenu Kč 144,00 bez DPH za 1 hod. práce
(viz příloha č. 1 přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo předloženého účastníkem v nabídce) s dobou
trvání rámcové smlouvy o dílo do vyčerpání finančního limitu max. do 1.500.000,00 Kč bez DPH nebo do
uplynutí doby do 31. 12. 2017 podle toho, která skutečnost nastane dříve
- u 4. dílčí části (drobné klempířské opravy) s vybraným dodavatelem Miroslav Balvšík, Krestova 1287/15,
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 18453872, za nabídkovou cenu Kč 177,00 bez DPH za 1 hod. práce (viz
příloha č. 1 přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo předloženého účastníkem v nabídce) s dobou trvání
rámcové smlouvy o dílo do vyčerpání finančního limitu max. do 1.500.000,00 Kč bez DPH nebo do uplynutí
doby do 31. 12. 2017 podle toho, která skutečnost nastane dříve
rozhodla

na  základě  o  hodnocení  nabídek  hodnotící  komisí  a  dle  přiložené  důvodové  zprávy  tohoto  přínosu  u
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 163.16 "Provádění oprav (instalatérských a topenářských,
elektroinstalačních, zámečnických a sklenářských a drobných klempířských prvků) v bytových domech ve
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih", o zrušení zadávacího řízení u 3. dílčí části - zámečnické a
sklenářské práce této veřejné zakázky dle § 127 odst. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek,  v  platném znění,  neboť zadavatel obdržel dvě nabídky účastníků zadávacího řízení se shodnou
nabídkovou cenou Kč 144,00 bez DPH za 1 hod. práce
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové smlouvy o dílo u 1.,  2.  a 4.  dílčí  části této veřejné zakázky k podpisu starostovi
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
VZ  163.16"Provádění  oprav  (instalatérských  a  topenářských,  elektroinstalačních,  zámečnických  a
sklenářských a drobných klempířských prvků) v bytových domech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava-Jih"
Termín: 31. 03. 2017
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 1.,  2.  a 4.  dílčí části  této
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 163.16"Provádění oprav (instalatérských a topenářských,
elektroinstalačních, zámečnických a sklenářských a drobných klempířských prvků) v bytových domech ve
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 10. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 1.,  2.  a 4.  dílčí  části  této
podlimitní veřejné zakázky  na stavební práce VZ 163.16 "Provádění oprav (instalatérských a topenářských,
elektroinstalačních, zámečnických a sklenářských a drobných klempířských prvků) v bytových domech ve
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 17. 02. 2017

4019/97  
39P

Výběr  ekonomicky  nejvýhodnější  nabídky  (nadlimitní  veřejná  zakázka na  služby)  -  Výměna
stávajících indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů TV a SV za měřiče s rádiovým přenosem a
poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v BD Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na  základě  o  hodnocení  nabídek  hodnotící  komisí  a  dle  přiložené  důvodové  zprávy  tohoto  přínosu  u
nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 121.16 "Výměna stávajících indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů
TV a SV za měřiče s rádiovým přenosem a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových domech
Ostrava-Jih", o vyloučení účastníka:
- Techem, spol.  s r.o., se sídlem Služeb 256/5, 108 00 Praha 10 - Malešice, Regionální centrum Morava-
Sever, 28. října 168, 709 00 Ostrava, IČO: 49684370,
dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodů
uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 121.16 "Výměna
stávajících indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů TV a SV za měřiče s rádiovým přenosem a poskytnutí
odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových domech Ostrava-Jih" a o uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o
odečítací a rozúčtovací službě u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem:
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-   TECHSTAIN  s.r.o.,  se  sídlem  Koblovská  503/125,  725  29  Ostrava-Petřkovice,  IČO:  28633831,  za
nabídkovou  cenu  Kč  1.277.589,00  bez  DPH  (viz  odst.  1  čl.  III.  přiloženého  návrhu  smlouvy  o  dílo
předloženého účastníkem v nabídce), za nabídkovou cenu Kč 346.550,00 bez DPH  (smlouva o odečítací a
rozúčtovací službě po dobu 10 let) a dle ceníku uvedeného v odst. 2. čl. VIII. přiloženého návrhu smlouvy o
odečítací a rozúčtovací službě předloženého účastníkem v nabídce a s lhůtou realizace od zahájení díla 96
kalendářních dnů u oprav vnitřních rozvodů vody a kanalizace včetně výměny měřičů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo a návrh smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě u této veřejné zakázky k
podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky
na  služby  VZ 121.16 "Výměna  stávajících indikátorů (dále  jen ITN)  a  vodoměrů TV a  SV za  měřiče  s
rádiovým přenosem a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových domech Ostrava-Jih"
Termín: 31. 03. 2017
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit  návrh  smlouvy  o  odečítací  a  rozúčtovací  službě  s  vybraným  dodavatelem  na  realizaci  této
nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 121.16 "Výměna stávajících indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů
TV a SV za měřiče s rádiovým přenosem a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových domech
Ostrava-Jih"
Termín: 10. 02. 2017
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 121.16 "Výměna stávajících indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů TV a SV za měřiče s rádiovým
přenosem a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových domech Ostrava-Jih"
Termín: 10. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit  návrh smlouvy  o dílo  a  smlouvy  o odečítací  a  rozúčtovací  službě  s vybraným dodavatelem  na
realizaci této nadlimitní veřejné zakázky  na služby VZ 121.16 "Výměna stávajících indikátorů (dále jen ITN)
a vodoměrů TV a SV za měřiče s rádiovým přenosem a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v
bytových domech Ostrava-Jih"
Termín: 17. 02. 2017

4020/97  
40P

Výběr  ekonomicky  nejvýhodnější  nabídky  (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

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  práce VZ 138.16
"Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v bytových domech Rodimcevova 16,18, 25, 27, 29, Tylova 4,
Ostrava-Zábřeh a  poskytnutí  odečítacích a  rozúčtovacích služeb  v  bytových domech Ostrava-Zábřeh"  o
uzavření smluv u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: TECHSTAIN s.r.o, se sídlem,
Ostrava - Petřkovice, Koblovská 503/125, PSČ 72529, IČ: 28633831, za nabídkovou cenu díla  5. 638.660,18
Kč bez DPH  a s lhůtou realizace 120 kalendářních dnů (Smlouva o dílo) a za nabídkovou cenu za 1 rok
odečítacích a rozúčtovacích služeb  61.747,00  v Kč bez DPH (Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě).
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 138.16  "Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v bytových domech Rodimcevova
16,18,  25,  27,  29,  Tylova 4,  Ostrava-Zábřeh a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových
domech Ostrava-Zábřeh".
Termín: 31. 01. 2017
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit  návrh  smlouvy  o  odečítací  a  rozúčtovací  službě  s  vybraným  dodavatelem  na  realizaci  této
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 138.16  "Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v
bytových domech Rodimcevova 16,18,  25,  27,29 ,  Tylova 4,  Ostrava-Zábřeh a  poskytnutí  odečítacích a
rozúčtovacích služeb v bytových domech Ostrava-Zábřeh".
Termín: 31. 01. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrhy smluv s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky  na stavební
práce VZ 138.16 "Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v bytových domech Rodimcevova 16,18, 25,
27,  29,  Tylova  4,  Ostrava-Zábřeh a  poskytnutí  odečítacích  a  rozúčtovacích  služeb  v  bytových domech
Ostrava-Zábřeh".
Termín: 14. 02. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrhy smlouvy o dílo a smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě této veřejné zakázky k podpisu
starostovi  městského  obvodu a  zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  podlimitní  veřejné  zakázky  na
stavební práce VZ 138.16 "Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v bytových domech Rodimcevova
16,18,  25,  27,  29,  Tylova 4,  Ostrava-Zábřeh a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových
domech Ostrava-Zábřeh".
Termín: 03. 03. 2017

4021/97  
41P

Výzva  (zjednodušené  podlimitní  řízení,  podlimitní  veřejná  zakázka  na  služby)   -  VZ  02.17
"Poskytování přepravní služby Senior expres"

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 02.17 "Poskytování přepravní
služby Senior expres"  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
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové

1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk Ph.D., místostarosta obvodu
2. PhDr. Linda Nováková Palatá, vedoucí odboru sociální péče
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. RNDr. František Staněk Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
4. PhDr. Linda Nováková Palatá, vedoucí odboru sociální péče
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Bc. Adriana Klusalová, odbor právní
4. Bc. Jana Šťastová, odbor sociální péče
5. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 02.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o přepravě k této veřejné zakázce
Termín: 30. 03. 2017

4022/97  
42P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce sociálních
zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě  zprávy  o posouzení  a  hodnocení  nabídek  hodnotící  komise  a  dle přiložené  důvodové  zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 159.16 "Rekonstrukce sociálních
zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka", o vyloučení účastníka:
- MeŠ - STAVBY s.r.o., Kirilovova 628, 739 21 Paskov, IČO: 27833828,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě  zprávy  o posouzení  a  hodnocení  nabídek  hodnotící  komise  a  dle přiložené  důvodové  zprávy
tohoto  přínosu  o  výběru  ekonomicky  nejvýhodnější  nabídky  dodavatele  na  veřejnou  zakázku  malého
rozsahu na stavební práce VZ 159.16 "Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-
Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- SSK Stavby Ostrava s.r.o., se sídlem Na Jánské 725/52, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 03467562
za  nabídkovou cenu Kč  1.550.000,00 bez DPH,  tj.  Kč  1.875.500,00 vč.  DPH   a  s  lhůtou realizace  90
kalendářních dnů od zahájení díla, a
- jako druhým v pořadí s účastníkem Ricka Karel s.r.o., se sídlem Na Včelínku 626/3, 748 01 Hlučín, IČO:
64087379,  za nabídkovou cenu Kč 1.697.966,00 bez DPH, tj. Kč 2.054.539,00 vč. DPH  a s lhůtou realizace
60 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 159.16 "Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka,
Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 31. 03. 2017
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
159.16 "Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 03. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
159.16 "Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 10. 02. 2017

4023/97  
43P

Rekonstrukce objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

about:blank
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rozhodla

o odstoupení od smlouvy o dílo č. 6/034/035/2016, agendového č. S/0873/2016/INV ze dne 11. 8. 2016 se
zhotovitelem  GaG  Building  s.r.o.,  se  sídlem  28.  října  1584/281,  709 00 Ostrava-Hulváky  na  VZ 72.16
zpracování  projektové  dokumentace  stavby  s  názvem  "Rekonstrukce  objektu  na  ul.  Velflíkova  385/14,
Ostrava-Hrabůvka" v důsledku neplnění smlouvy o dílo.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zaslat   zhotoviteli  GaG  Buiding  s.r.o.  oznámení  o  odstoupení  od  smlouvy  o  dílo  č.  6/034/035/2016,
agendového č. S/0873/2016/INV.
Termín: 31. 01. 2017

4024/97  
44P

Změna osobního příplatku ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

schvaluje

v souladu s § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu se "Zásadami pro
stanovení příplatku za vedení,  pro poskytování osobního,  zvláštního a specializačního příplatku a odměn
ředitelům  příspěvkových  organizací  zřízených  Statutárním  městem  Ostrava,  Městským  obvodem
Ostrava-Jih" změnu osobního příplatku ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih s účinnosti od 1.1.2017.
zmocňuje

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

4025/97  
45

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové
zprávy

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 5
S. R., bytem Ostrava-Hrabůvka, Moravská 19

4026/97  
46

Vyčlenění nebytových prostor na ul. Horymírova 3054/121, O.-Zábřeh, pro potřeby úřadu

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyčlenění nebytového prostoru o výměře 32,88 m2 ve II. nadzemním podlaží pavilonu "C" budovy č. p.
3054, která je součástí pozemku parc č. st. 4911 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Horymírova č. o. 121,
Ostrava-Zábřeh,  k  zabezpečení  výkonu  své  působnosti,  a  to  využití  zaměstnanci  Statutárního  města
Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, zařazených do odboru sociální péče k výkonu jejich činnosti,
dle důvodové zprávy.

4027/97  
47

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zaslání  výzvy  před podáním  výpovědi  z nájmu bytu podle  ust.  § 2288 odst.  1 písm.  a)  občanského
zákoníku a § 2291 odst. 2,3 občanského zákoníku, dle důvodové zprávy

Volgogradská 2391/121, 1+3, standard, č. b. 10
M. P., Volgogradská 2391/121, Ostrava-Zábřeh

4028/97  
48P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště J. Kotase a J. Herolda 3"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 112.16 Zpracování
projektové  dokumentace  na  "Parkoviště  J.  Kotase  a  J.  Herolda  3" a  o  uzavření  smlouvy  o  dílo  u této
nadlimitní veřejné zakázky:
-  u 1. dílčí části - Parkoviště J. Kotase, k.ú. Hrabůvka, s vybraným dodavatelem IVITAS, a.s., Ruská 83/24,
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 25357255, za nabídkovou cenu Kč 141.600,00 bez DPH, s lhůtou realizace
145 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 550,00 bez
DPH / hod.
-  u 2. dílčí části - Parkoviště J. Herolda 3, k.ú. Hrabůvka s vybraným dodavatelem IVITAS, a.s., Ruská
83/24,  703 00 Ostrava-Vítkovice,  IČO: 25357255,  za nabídkovou cenu Kč 183.400,00 bez DPH, s lhůtou
realizace 145 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč
550,00 bez DPH / hod.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek

about:blank
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předat návrh smlouvy o dílo u jednotlivé části této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu
a  zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ 112.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště J. Kotase a J. Herolda 3"
Termín: 31. 03. 2017
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části  této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ VZ 112.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště J. Kotase a J.
Herolda 3"
Termín: 10. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí  části  této nadlimitní
veřejné zakázky  na služby VZ 112.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště J. Kotase a J.
Herolda 3"
Termín: 17. 02. 2017

4029/97  
49P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště Odborářská u DPS"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 113.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště Odborářská u DPS" a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní
veřejné  zakázky  s vybraným  dodavatelem  Ing.  David  Klimša,  Prostřední  Bludovice  133,  739 37 Horní
Bludovice, IČO: 05279917, za nabídkovou cenu Kč 78.300,00 bez DPH, s lhůtou realizace 150 kalendářních
dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 550,00 bez DPH / hod.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny  potřebné  úkony  této  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  113.16  Zpracování  projektové
dokumentace na "Parkoviště Odborářská u DPS"
Termín: 31. 03. 2017
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ VZ 113.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště Odborářská u DPS"
Termín: 10. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky  na
služby VZ 113.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště Odborářská u DPS"
Termín: 17. 02. 2017

4030/97  
50P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Proskovická a ul. Na Výspě"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 114.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Proskovická a ul. Na Výspě" a o uzavření smlouvy o dílo u této
nadlimitní veřejné zakázky:
-   u 1.  dílčí  části  -  Vybudování  parkovacích stání  na  ul.  Proskovická,  p.p.č.  793/241 a  793/406,  k.  ú.
Výškovice u Ostravy, s vybraným dodavatelem IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO:
25357255, za nabídkovou cenu Kč 118.500,00 bez DPH, s lhůtou realizace 140 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 550,00 bez DPH / hod.
-  u 2. dílčí části - Vybudování parkovacích stání na ul. Na Výspě, p.p.č. 793/314, k.ú Výškovice u Ostravy, s
vybraným dodavatelem Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 75379007, za
nabídkovou cenu Kč 105.000,00 bez DPH, s lhůtou realizace 160 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za
hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u jednotlivé části této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu
a  zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ 114.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Proskovická a ul. Na Výspě"
Termín: 31. 03. 2017
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí části  této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ VZ 114.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Proskovická
a ul. Na Výspě"
Termín: 10. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí  části  této nadlimitní
veřejné zakázky  na služby VZ 114.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Proskovická a
ul. Na Výspě"
Termín: 17. 02. 2017

about:blank
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4031/97  
51

Ukončení smlouvy o užívání nebytového prostoru v objektu na ul. Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení smlouvy o užívání nebytového prostoru o výměře 386,97 m2 v budově č. p. 3202, jiná stavba,
která je součástí pozemku parc. č. st. 3491, nacházející se v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Kpt. Vajdy č. o. 6
v Ostravě-Zábřehu, s Českým svazem Wa-te jitsu do a bojových umění z.s., IČ: 66180929, se sídlem Lidická
114/9, Vítkovice, 703 00  Ostrava, dohodou ke dni 31.1.2017.
zmocňuje

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

4032/97  
52

Pronájem nebytového prostoru na ul. Rodimcevova 20, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I.  o pronájmu 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, s účelem užívání jako výrobna a
prodejna zmrzliny a specializovaného cukrářského sortimentu, dle důvodové zprávy.

II.  o uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s panem Ladislavem Surmajem, z důvodu vyřizování
změny účelu užívání, dle důvodové zprávy.
zmocňuje

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

4033/97  
53

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 200 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1184 o 200 tis. Kč

4034/97  
54

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

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací stání č. 16 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský
Les, paní R. J., bytem Vl. Vlasákové 962/15, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

2) pronajmout parkovací stání č. 8 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský
Les, paní M. K., bytem Vl. Vlasákové 967/4, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

3) pronajmout parkovací stání č. 33 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský
Les, paní L. P.,  bytem Vl. Vlasákové 941/8, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

4) pronajmout parkovací stání č. 30 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku 199 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les,
panu J. K., bytem Tlapákova 1224/3, Ostrava-Hrabůvka, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690
Kč včetně DPH měsíčně

5) pronajmout parkovací stání č. 26 v podzemním podlaží parkovacího objektu 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 O. S., bytem B. Václavka 988/6, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  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

about:blank
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4035/97  
55

Zmocnění vedoucí odboru sociální péče

Rada městského obvodu

zmocňuje

PhDr.  Lindu Novákovou Palatou,   vedoucí  odboru sociální  péče  Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,  k
zastupování Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih jako poskytovatele sociálních služeb
podle  zákona  č.  108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách  ve  znění  pozdějších  předpisů,  k  zastupování  při
jednáních před správními a jinými orgány v souvislosti s výkonem agendy poskytovatele sociálních služeb,
přičemž jmenovaná je oprávněna činit všechna právní jednání, která je oprávněn činit účastník řízení.

4036/97  
56

Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 3377/83 ze dne 15. 9. 2016 spočívající ve stanovení počtu zaměstnanců, a to ke dni 1. 2.
2017,
schvaluje

zřízení jednoho funkčního místa v odboru právním Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, tj. zvýšení z počtu
19 míst na 20 míst s účinností od 1. 2. 2017,
schvaluje

zřízení jednoho funkčního místa v odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih, tj. zvýšení z počtu 19 míst na 20 míst s účinností od 1. 2. 2017,
stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-jih
na 335 s účinností od 1. 2. 2017,
schvaluje

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

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené  změny  zapracovat  do  Organizačního  řádu  Úřadu  městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  dořešit
personální záležitosti s touto změnou související
Termín: 31. 01. 2017

4037/97  
57

Návrh rozpočtového opatření č. 37/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5169 o 119 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121, ORG 31117 o 119 tis. Kč

4038/97  
58P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 06.17 Stolní počítače 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 06.17 "Stolní počítače
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
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy

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

náhradníci členů:
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1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 06.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
Termín: 03. 03. 2017

4039/97  
59P

Výběr  ekonomicky  nejvýhodnější  nabídky  (podlimitní  veřejná  zakázka  na  stavební  práce)  -
"Dětské hřiště č. 1, MOb Ostrava-Jih, Výškovice, ul. Srbská" VZ 169.16

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební  práce VZ 169.16
"Dětské hřiště č. 1, MOb Ostrava-Jih, Výškovice, ul. Srbská"  a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní
veřejné  zakázky  s  vybraným  dodavatelem:  DAV,  a.s.,  se  sídlem  Zengrova  510/19,  Vítkovice,  703  00
Ostrava, IČ: 00575381  za nabídkovou cenu 4.433.533,70 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 70 kalendářních
dnů.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 169.16  "Dětské hřiště č. 1, MOb Ostrava-Jih, Výškovice, ul. Srbská".
Termín: 24. 01. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky  na  stavební
práce VZ 169.16 "Dětské hřiště č. 1, MOb Ostrava-Jih, Výškovice, ul. Srbská".
Termín: 07. 02. 2017
Ing. Kateřina Blahová, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky  na  stavební
práce VZ 169.16 "Dětské hřiště č. 1, MOb Ostrava-Jih, Výškovice, ul. Srbská".
Termín: 13. 02. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 169.16 "Dětské hřiště č. 1,
MOb Ostrava-Jih, Výškovice, ul. Srbská".
Termín: 06. 03. 2017

4040/97  
60

Návrh výpovědi smlouvy o dílo

Rada městského obvodu

schvaluje

výpověď smlouvy o dílo č. 4/044/01/08. Uzavřenou mezi FABEX MEDIA s.r.o., IČ: 26849976 a Statutárním
městem Ostrava,  Městským obvodem Ostrava-Jih,  IČ: 00845451 ze dne  1.1.  2008,  ve znění  pozdějších
dodatků.
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře k jejímu podpisu

4041/97  
61P

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.

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější 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"  a  o  uzavření   kupní  smlouvy  u jednotlivé  dílčí  části  této  podlimitní
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem:

-  u dílčí části 1. -  na dodávku "3 kusů osobního motorového vozidla a 1 kusu motorového vozidla pro
přepravu 8 osob", s vybraným dodavatelem SAMOHÝL MOTOR a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 642, Prštné,
763 02 Zlín, IČ: 25511165, za nabídkovou cenu ve výši 1.814.041,00 Kč bez DPH a s lhůtou dodávky do 10
týdnů od nabytí účinnosti smlouvy,

- u dílčí část 2. - na dodávku "1 kusu motorového vozidla - užitkového - valník, 1 kusu motorového vozidla
užitkového - trojstranný sklápěč a 2 kusů motorového vozidla užitkového - víceúčelového",  s vybraným
dodavatelem SAMOHÝL MOTOR a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 642, Prštné, 763 02 Zlín, IČ: 25511165, za
nabídkovou cenu ve výši 2.399.006,00 Kč bez DPH a s lhůtou dodávky do 11 týdnů od nabytí účinnosti
smlouvy.
ukládá
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Ing. Petře Bálkové, pověř..ved.odboru dopravy a komunálních služeb
připravit  návrhy  kupních smluv  s  vybraným  dodavatelem   u  jednotlivých dílčích  částí  této  veřejné  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".
Termín: 27. 01. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrhy kupních smluv s vybraným dodavatelem na jednotlivé dílčí  části  této podlimitní  veřejné
zakázky 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".
Termín: 06. 02. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit návrhy kupních smluv s vybraným dodavatelem na jednotlivé dílčí  části  této podlimitní  veřejné
zakázky 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".
Termín: 13. 02. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat  návrhy  kupních  smluv  u  jednotlivých  dílčích  částí  této  veřejné  zakázky  k  podpisu  starostovi
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 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".
Termín: 28. 02. 2017

4042/97  
OR

Jmenování členky sociální komise

Rada městského obvodu

jmenuje

Mgr. Dagmaru Hrabovskou členkou sociální komise s účinností od 12. 1. 2017

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

28 Souhlas  vlastníka  sousedního  pozemku  s  přesahem  požárně  nebezpečného  prostoru  v  k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Šaldova

Rada městského obvodu

souhlasí

s  přesahem  požárně  nebezpečného  prostoru  dle  ustanovení  §  11  odst.  1  vyhlášky  23/2008  Sb.,  o
technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., na část pozemku p.p.č.
995/62 ostatní  plocha,  zeleň o  výměře  7,8 m2 v  k.  ú.  Zábřeh nad  Odrou,  ul.  Šaldova,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostrava,  se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,  pro stavbu " Umístění  lodních
kontejnerů a oplocení pozemku parc.č. 995/54", pro investora stavby – společnost BORRADORE STYLE s.r.o.,
IČ 03469000, se sídlem Musorgského 876/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
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