STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 99. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 26. 1. 2017 10:00

(usn. č. 4044/99 - usn. č. 4119/99)

Bc. Martin Bednář

Bc. František Dehner

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 99. schůze Rady městského obvodu, ze dne 26. 1. 2017 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

4044/99

1.

Aktualizace sazebníku úhrad za úkony pečovatelské a odlehčovací služby (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

4045/99

2.

Vzorové smlouvy k poskytování pečovatelské a odlehčovací služby (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

4046/99

3.

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2017 (RNDr.
František Staněk, Ph.D. místostarosta)

4047/99

4.

Jmenování členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh pro rok 2017 (Věra Válková,
místostarostka)

4048/99

5.

Návrh na uzavření Dodatku č.17 k Pojistné smlouvě č. 0003631018 sjednané u Hasičské vzájemné
pojišťovny, a.s. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4049/99

6.

Odškodnění újmy na zdraví pana M. V. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4050/99

7.

Dodatek č.1 k SoD "Oprava cesty na ul. Rýparova“ a „Oprava komunikace ul. V Poli" (Věra Válková,
místostarostka)

4051/99

8.

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

4052/99

9.

Požadavek občanů na opravu části chodníku podél ul. Proskovické v Ostravě - Výškovicích (Věra Válková,
místostarostka)

4053/99

10.

Přehled uzavřených smluv o nájmu hrobových míst (Věra Válková, místostarostka)

4054/99

11.

Řízení o pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné hodnoty - přehled nabytých věcí (Věra
Válková, místostarostka)

4055/99

12.

Žádost o převod nevyčerpaných finančních prostředků roku 2016 (Věra Válková, místostarostka)

4056/99

13.

Poskytnutí finanční podpory společnosti IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o.
(Bc. František Dehner, místostarosta)

4057/99

14.

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Bc. František Dehner, místostarosta)

4058/99

15.

Souhlas s použitím finančních prostředků poskytnutých jako kompenzace školného na mzdy pracovníků
mateřské školy (Bc. František Dehner, místostarosta)

4059/99

16.

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava - Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace do projektu "Šablony 2017 - 2019" (Bc. František Dehner,
místostarosta)

4060/99

17.

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace do výzvy č.
02_16_022 vyhlášené MŠMT "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování" (Bc. František
Dehner, místostarosta)

4061/99

18.

Změna složení rozborové komise (Bc. František Dehner, místostarosta)

4062/99

19.

Žádost o poskytnutí finančního daru (Bc. František Dehner, místostarosta)

4063/99

20.

Žádost o spolufinancování "Výstavby hřiště s umělým povrchem" (Bc. František Dehner, místostarosta)

4064/99

21.

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Dubina u Ostravy, GasNet, s.r.o.
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4065/99

22.

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Hrabůvka, lokalita "ul. Oráčova" (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4066/99

23.

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

4067/99

24.

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

4068/99

26.

Snížení nájemného v parkovacích objektech (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4069/99

27.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4070/99

28.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4071/99

29.

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

4072/99

30.

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4073/99

31.

Výpůjčka části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4074/99

32.

Záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu PO 41 na ul.
Bedřicha Václavka, k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4075/99

33.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, manželé H. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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4076/99

34.

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

4077/99

35.

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

4078/99

36.

Dodatek č. 11 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 7.2.2007 (Markéta Langrová,
člen rady)

4079/99

37.

Námitka proti výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4080/99

38.

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu) (Markéta Langrová, člen rady)

4081/99

39.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

4082/99

40.

Pronájem části nebytových prostor v objektu na ul. Horní 81, O.-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

4083/99

41.

Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování (Markéta Langrová, člen rady)

4084/99

42.

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 9 na ul. Františka Formana 274/53, Ostrava-Dubina
(Markéta Langrová, člen rady)

4085/99

43.

Zveřejnění záměru na pronájem prostor v objektu na ul. 29.dubna 259/33, O.-Výškovice (Markéta
Langrová, člen rady)

4086/99

44.

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy uzavřené na pronájem nebytových prostor na ul. Mjr.
Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

4087/99

45.

Žádost o snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu U Haldy 18, O.-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

4088/99

46.

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

4089/99

47.

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

4090/99

48.

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

4091/99

49.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě č. 38/032/134/16 ze dne 27.07.2016 (Markéta
Langrová, člen rady)

4092/99

50.

Dohoda o smírném řešení sporu sp. zn. 65 C 158/2015 (Bc. Martin Bednář, starosta)

4093/99

51.

K. D. - žádost o prominutí pohledávky (Bc. Martin Bednář, starosta)

4094/99

52P. Veřejná zakázka VZ 76.16 "Zajištění a provádění úklidových prací v objektu Provaznická 62, OstravaHrabůvka" (Markéta Langrová, člen rady)

4095/99

53P. Ukončení smlouvy (Bc. František Dehner, místostarosta)

4096/99

54P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště - dvory B. Četyny, V. Vlasákové" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

4097/99

55P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Křižovatka ul. U Hrubků x ul.
Břenkova – zřízení přechodu pro chodce (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4098/99

56P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Opravy uličních vpustí na
komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava - Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

4099/99

57P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - ,,Rekonstrukce bytu č. 39, v
bytovém domě Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh“ VZ 13.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

4100/99

58P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Zateplení půdy, oprava střechy,
výměna střešní krytiny bytových domů na ul. Zlepšovatelů 6, 8, 10, 12 Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4101/99

59P. Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za IV. čtvrtletí roku 2016 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4102/99

60P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávské, Ostrava-Zábřeh" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4103/99

61P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Aviatiků" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4104/99

62P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na „Parkoviště ul. B. Četyny parc. č. 121/1 a 245“ VZ 111.16 (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4105/99

63P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Cholevova, ul. F. Lýska" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

4106/99

64P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace "Příjezdová komunikace z ul. Kischovy" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
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4107/99

65P. Vyloučení účastníka, výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) Kácení dřevin, řez stromů a výsadba dřevin v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017 - 2. a 3. dílčí část
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4108/99

66P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Rekonstrukce
bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

4109/99

67P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (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)

4110/99

68P. Zrušení VZ (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)

4111/99

69.

Pronájem krizových bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její
pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

4112/99

70.

Návrh rozpočtových opatření č. 4/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4113/99

71.

Návrh na uzavření Přílohy č. 2 ke Smlouvě o přijímání platebních karet - platební terminály KB ze dne 20. 1.
2011 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4114/99

72P. Udělení vyjímky ze ZÁSAD pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací pro akci "Projekt z participativního rozpočtu 2016 Hřiště pro sport a vzdělávání, Provaznická" (Bc. František Dehner, místostarosta)

4115/99

73P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 10.17 Rámcová
smlouva o dílo na zpracování projektových dokumentací včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského
dozoru (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4116/99

74P. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky VZ 23.17 "Tonery originál 2017" (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4117/99

75P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Kácení dřevin, řez stromů
a výsadba dřevin v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017 - 1. dílčí část - kácení dřevin (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4118/99

OR

Revokace usn. č. 4032/97 ze dne 12. 1. 2017 (Markéta Langrová, člen rady)

4119/99

OR

Odvolání a jmenování členů komise ekonomické a investiční (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

nepřijato 25.

Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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4044/99
1

Aktualizace sazebníku úhrad za úkony pečovatelské a odlehčovací služby
Rada městského obvodu
zrušuje
sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby platný od 1.4.2012, schválený RMOb Ostrava-Jih dne
29.3.2012, č. usnesení 1988/43 ke dni 31.1.2017 a sazebník úhrad za úkony odlehčovací služby platný od
1.1.2010, schválený RMOb Ostrava-Jih dne 10.12.2009, č. usnesení 4789/88 ke dni 31.1.2017
schvaluje
sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby a upravený sazebník úhrad za úkony odlehčovací služby od
1.2.2017 dle důvodové zprávy

4045/99
2

Vzorové smlouvy k poskytování pečovatelské a odlehčovací služby
Rada městského obvodu
schvaluje
vzorové znění smlouvy o poskytování pečovatelské a odhlečovací služby, smlouvy o výpůjčce, dodatku ke
smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby, dohody o ukončení poskytování pečovatelských služeb a dohody
o ukončení smlouvy o výpůjčce a to od 1.2.2017 dle důvodové zprávy

4046/99
3

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok
2017
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 3, týkající se Návrhu na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v
oblasti sociální péče pro rok 2017

4047/99
4

Jmenování členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh pro rok 2017
Rada městského obvodu
jmenuje
členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh pro rok 2017 dle Přílohy č.1

4048/99
5

Návrh na uzavření Dodatku č.17 k Pojistné smlouvě č. 0003631018 sjednané u Hasičské
vzájemné pojišťovny, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 17 k Pojistné smlouvě č. 0003631018 uzavřenou mezi Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s., se sídlem v Praze 2, Římská 45 a městským obvodem Ostrava-Jih, o pojištění
odpovědnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh pro případ škody způsobené při výkonu
povolání, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu k podpisu dodatku č.17 pojistné smlouvy

4049/99
6

Odškodnění újmy na zdraví pana M. V.
Rada městského obvodu
rozhodla
nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozeného pana M. V., r. n. : 1987

4050/99
7

Dodatek č.1 k SoD "Oprava cesty na ul. Rýparova“ a „Oprava komunikace ul. V Poli"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1100/2016/ODK ze dne 23. 11. 2016 na
realizaci VZ 134.16 na stavbu "Oprava cesty na ul. Rýparova“ a „Oprava komunikace ul. V Poli" se
zhotovitelem STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, z důvodu
nezbytného posunu dokončení stavebních prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou
doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena 1.903.545,24 Kč bez DPH sjednaná
v čl. III, odst. 1 smlouvy o dílo zvyšuje o částku 327.180,98 Kč bez DPH na celkovou částku 2.230.726,22
Kč bez DPH a termín provedení díla "Oprava komunikace ul. V Poli" prodlužuje do 30. 4. 2017.
a
revokuje
usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih č. 3910/94 ze dne 22. 12. 2016 ve věci uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1100/2016/ODK ze dne 23. 11. 2016 na realizaci VZ 134.16 na
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stavbu "Oprava cesty na ul. Rýparova“ a „Oprava komunikace ul. V Poli".
4051/99
8

Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli L. H.
Rada městského obvodu
rozhodla
nabýt majetek nepatrné hodnoty - finanční hotovost ve výši 20 726 Kč, po zůstaviteli L. H., úmrtí dne
13.12.2016, Ostrava-Zábřeh

4052/99
9

Požadavek občanů na opravu části chodníku podél ul. Proskovické v Ostravě - Výškovicích
Rada městského obvodu
bere na vědomí
obsah dopisu starosty městského obvodu Ostrava – Jih ze dne 16. 1. 2017 zástupcům občanů ul. Smrčkova
ve věci dalšího postupu opravy chodníku podél ul. Proskovická, dle přílohy předloženého materiálu

4053/99
10

Přehled uzavřených smluv o nájmu hrobových míst
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled uzavřených smluv o nájmu hrobových míst za období červenec - prosinec 2016

4054/99
11

Řízení o pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné hodnoty - přehled nabytých
věcí
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled nabytých věcí v řízeních o pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné hodnoty,
jehož souhrnná hodnota nepřesáhla částku 20 tisíc Kč, a to dle důvodové zprávy

4055/99
12

Žádost o převod nevyčerpaných finančních prostředků roku 2016
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 12, týkající se Žádosti o převod nevyčerpaných finančních prostředků roku 2016

4056/99
13

Poskytnutí finanční podpory společnosti IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná
škola s.r.o.
Rada městského obvodu
rozhodla
o poskytnutí peněžitého daru společnosti IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o.,
Kounicova 1320/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26863782 v celkové hodnotě 20.000,- Kč
souhlasí
s použitím znaku a loga Městského obvodu Ostrava-Jih společnosti IUVENTAS - Soukromé gymnázium a
Střední odborná škola s.r.o., Kounicova 1320/02, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26863782 za
účelem propagace Městského obvodu Ostrava-Jih
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy

4057/99
14

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření
Rada městského obvodu
rozhodla
o předání hmotného movitého majetku k hospodaření
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 214 959,02
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 192 924,11
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 126 297,58
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 126 297,48
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 66 626,63
- Mateřské škole Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě
Kč 199 879,89
- Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 133 253,26
- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 266 506,52
- Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové
organizaci v celkové hodnotě Kč 66 626,63
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- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 66 626,63
- Mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 133
253,26
- Mateřské škole Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 133 253,26
- Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 66 626,63
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě
Kč 66 626,63
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 66 626,63
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě
Kč 66 626,63
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 66 626,63
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 66 626,63
- Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 199 879,89
dle důvodové zprávy
4058/99
15

Souhlas s použitím finančních prostředků poskytnutých jako kompenzace školného na mzdy
pracovníků mateřské školy
Rada městského obvodu
souhlasí
s použitím finančních prostředků poskytnutých jako kompenzace prominutých plateb za vzdělávání z
rozpočtu MMO na dokrytí mzdových nákladů zaměstnanců Mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 4,příspěvkové organizace

4059/99
16

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace do projektu "Šablony 2017 - 2019"
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapojením Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava - Hrabůvka, Klegova 29,
příspěvkové organizace do projektu " Šablony 2017 - 2019" v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, v Operačním programu Výzkum,
vývoj, vzdělávání s úpravou důvodové zprávy

4060/99
17

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace
do výzvy č. 02_16_022 vyhlášené MŠMT "Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování"
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapojením Základní školy Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace do výzvy č.
02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum,
vývoj, vzdělávání s úpravou důvodové zprávy

4061/99
18

Změna složení rozborové komise
Rada městského obvodu
jmenuje
V. Válkovou, Ing.Blahovou, Ing. Byrtusovou, Ing.Stočkovou, Bc. Jeřábka, Bc. Diasovou členy rozborové
komise pro příspěvkové organizace, které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih
odvolává
Ing. Milana Stocha,Ph.D.,MBA, Ing. Grochala, Mgr. Miklase, Ing. Janáčovou z členství v rozborové komisi
pro příspěvkové organizace, které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih
schvaluje
složení rozborové komise dle důvodové zprávy

4062/99
19

Žádost o poskytnutí finančního daru
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s poskytnutím finančního daru organizaci Svatováclavský hudební festival, z. s., Dr. Šmerala 1181/6, 702
00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 26632578 na projekt "Koncerty Svatováclavského hudebního festivalu a
cyklu Čtvero ročních období" ve výši 60 tis. Kč
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4063/99
20

Žádost o spolufinancování "Výstavby hřiště s umělým povrchem"
Rada městského obvodu
nesouhlasí
se spolufinancováním nákladů na projekt "Výstavba hřiště s umělým povrchem" ve výši 30% t.j. 1.140.000
Kč v rámci programu MŠMT "Podpora materiálně technické základny sportu" PROGRAM 133510 - subtitul
133512 - Stavby (nová)

4064/99
21

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Dubina u Ostravy,
GasNet, s.r.o.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.č. 100/1 ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Dubina u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem
uložení plynárenského zařízení, v celkové délce 13,83 bm ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.,
IČ:27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za celkovou úplatu 6.915 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. 416-797/2016
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

4065/99
22

Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Hrabůvka, lokalita "ul. Oráčova"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část 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 části pozemku pod stavbou parkovacího stání panu D. H., bytem Zlaté Hory, za cenu 45 Kč/m²/rok,
tj. za celkovou částku 540 Kč ročně + zákonná sazba DPH na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

4066/99
23

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šaldova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby vjezdu o výměře 9 m2 na části pozemku p.p.č. 222/6 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šaldova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 222/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Šaldova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava
- Jih, paní R. F., bytem 700 30 Ostrava - Zábřeh, za účelem umístění a užívání vjezdu, s ročním nájemným
ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu, smlouvu o
právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4067/99
24

Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
1) pronajmout parkovací stání č. 8 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, OstravaDubina, paní Kateřině Rosandićové, IČ 65475241, se sídlem Václava Jiřikovského 167/27, Ostrava-Dubina,
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. 52 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, OstravaDubina, paní K. S., bytem Ostrava-Dubina, 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. 12 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, OstravaBělský Les, panu Z. K., bytem, Opava, 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. 24 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če,
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obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, OstravaBělský Les, panu M. B., bytem 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
5) pronajmout parkovací stání č. 17 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. L., bytem 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
6) pronajmout parkovací stání č. 24 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 M. F., bytem 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
4068/99
26

Snížení nájemného v parkovacích objektech
Rada městského obvodu
rozhodla
snížit s účinností od 1. 3. 2017 nájemné z částky 800 Kč měsíčně včetně DPH na částku 690 Kč měsíčně
včetně DPH za pronájem parkovacích míst pro osobní motorová vozidla:
v parkovacím objektu PO 32 na ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les (stavba bez čp/če, obč. vyb., která
je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy), nájemcům:
U. R., Ostrava-Bělský Les
V. K., Ostrava-Bělský Les
v parkovacím objektu PO 41 na ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les (stavba bez čp/če, garáž, která
je součástí pozemku parc.č. 199 v k.ú. Dubina u Ostravy), nájemcům:
K. J. Ostrava-Bělský Les
H. M., Ostrava-Bělský Les
Č. L., Ostrava-Bělský Les
B. R., Ostrava-Bělský Les
K. P., Ostrava-Bělský Les
C. L., Ostrava-Bělský Les
V. D., Ostrava-Bělský Les
K. T., Ostrava-Bělský Les
v parkovacím objektu PO 42 na ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les (stavba bez čp/če, garáž, která
je součástí pozemku parc.č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy), nájemci:
J. M., Ostrava-Bělský Les
v parkovacím objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka, Ostrava-Bělský Les (stavba bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc.č. 225 v k.ú. Dubina u Ostravy), nájemci:
R. H., Ostrava-Bělský Les
a uzavřít do 17.2.2017 dodatek k nájemní smlouvě ve znění vzorového dodatku, schváleného na schůzi
rady městského obvodu dne 29. 9. 2016 č. usnesení 3405/85 za podmínky, že nájemce nebude ke dni
podpisu dodatku dlužníkem na nájemném za pronájem parkovacího místa.

4069/99
27

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním vodovodní přípojky o předpokládané délce cca 4 bm, kanalizační přípojky
o předpokládané délce 12 bm a plynovodní přípojky o předpokládané délce 2 bm v rámci stavby
„Novostavba polyfunkčního domu, garáží a inž. sítí“ pod povrchem části pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, 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. 1079/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění vodovodní přípojky o předpokládané délce
cca 4 bm, kanalizační přípojky o předpokládané délce 12 bm a plynovodní přípojky o předpokládané délce 2
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bm v rámci stavby pod názvem „Novostavba polyfunkčního domu, garáží a inž. sítí“, ve prospěch oprávněné
nemovité věci – pozemku p.p.č. 130/3 zahrada v k.ú. Zábřeh nad Odrou, která je ve vlastnictví pana M. F.,
bytem Frýdlant nad Ostravicí, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní,
kanalizační a plynovodní přípojky
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky 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 pozemku p.p.č. 130/3
zahrada v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panem M. F., bytem, Frýdlant nad Ostravicí, Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto
materiálu
4070/99
28

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním zemní kabelové přípojky NNk včetně pojistkové skříně pod názvem
stavby „Ostrava - Zábřeh, Výškovická, SMO, NNk“ v předpokládané délce cca 3 bm pod povrchem části
pozemku p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, 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. 1236/3 ostatní
plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemní kabelové přípojky NNk včetně pojistkové
skříně pod názvem stavby „Ostrava - Zábřeh, Výškovická, SMO, 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 zemní kabelové přípojky NNk 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 zemní kabelové přípojky NNk včetně pojistkové skříně 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

4071/99
29

Souhlas vlastníka sousedního pozemku s přesahem požárně nebezpečného prostoru v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Šaldova
Rada městského obvodu
projednala
žádost společnosti BORRADORE STYLE s.r.o. o souhlas vlastníka sousedního pozemku s přesahem požárně
nebezpečného prostoru a
nesouhlasí 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, obec Ostrava, 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

4072/99
30

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/935/09/Bie ze dne 14.12.2009, uzavřenou s panem
Romanem Šostkem, IČ: 44777248, se sídlem Velflíkova 287/12, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, na základě
které užívá část pozemku p.p.č. 463/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m² v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr.
Nováka, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
provozování stávajícího novinového stánku, dohodou ke dni 31.1.2017 a uzavřít dohodu o ukončení nájmu
ve znění přílohy tohoto materiálu

4073/99
31

Výpůjčka části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova
Rada městského obvodu
souhlasí
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s umístěním stavby venkovní nájezdové rampy pro tělesně postižené na části pozemku parc.č. 793/1
ostatní plocha, zeleň o výměře 3,24 m2 (1,8 m x 1,8 m) v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, dle situačního zákresu
a
rozhodla
vypůjčit část pozemku parc.č. 793/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 3,24 m2 (1,8 m x 1,8 m) v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění venkovní nájezdové rampy pro tělesně postižené, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, panu J. S., bytem 700 30 Ostrava - Výškovice a uzavřít Smlouvu o výpůjčce,
Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
4074/99
32

Záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu PO 41
na ul. Bedřicha Václavka, k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru změnit nájemní Smlouvu č. 2/r/014/7/03 o nájmu nebytového prostoru - kryté stání ze dne
13.1.2003 ve znění dodatků č. 1 a č. 2, uzavřenou s paní P. B., bytem Ostrava-Bělský Les, na pronájem
parkovacího stání č.88 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka, OstravaBělský Les, a to poskytnutím slevy z nájemného ve výši 290 Kč měsíčně, měsíční nájemné po započtení
slevy bude činit 400 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

4075/99
33

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, manželé Hlaváčovi
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.č. 391/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
a p.č. 391/3 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení kanalizační přípojky, v celkové délce
6,4 bm ve prospěch pozemku p.č. 350/2 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
společném jmění manželů T. H. a Š. H., oba bytem Zábřeh, 700 30 Ostrava, za celkovou úplatu 3.840 Kč
+ zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a "in rem", tj. ve prospěch každého vlastníka oprávněné
nemovité věci. Obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět umístění a užívání kanalizační
přípojky, umístěné v částech pozemků, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č.
1095-141/2016.
rozhodla
uzavřít s T. H. a Š. H., oba bytem Zábřeh, 700 30 Ostrava, smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

4076/99
34

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemku p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za
účelem uložení zemního elektrického vedení NN a 2 ks pojistkových skříní, v celkové délce 47,64 bm ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV-Podmokly, za celkovou úplatu 26.000 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování zemního elektrického vedení NN a 2 ks pojistkových skříní, a to vše v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 3341-735/2016.
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

4077/99
35

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, Dial Telecom, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.č.st. 424/1 zastavěná plocha a nádvoří,
p.č.st. 978 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 219/22 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 438/17
ostatní plocha ostatní komunikace, p.p.č. 438/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 438/40 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/2 zahrada, zemědělský půdní fond, p.p.č. 439/23 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 439/24 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 439/29 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 439/33 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 439/44 ostatní plocha, ostatní komunikace, 455/80
zahrada, zemědělský půdní fond, p.p.č. 995/12 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 995/60 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 1005/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1022/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 3004 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení
teklekomunikačního vedení, v celkové délce 989,09 bm ve prospěch společnosti Dial Telecom, a.s.,

11 z 30

IČ:28175492, se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, za celkovou úplatu 578.056 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. 3317-459/2014.
rozhodla
uzavřít se společností Dial Telecom, a.s., IČ:28175492, se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ
186 00 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu
4078/99
36

Dodatek č. 11 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 7.2.2007
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením "Dodatku č. 11 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny" ze dne 7.2.2007 mezi
SMO, městským obvodem Ostrava - JIh, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451a společností Veolia
Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, IČ 45193410 k odběrnému místu Centrální spisovna Ostrava - Jih, na
ulici U Výtopny č.p. 3164, Ostrava - Zábřeh s účinností od 1.1.2017 dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu, Bc. Martina Bednáře, k podpisu dodatku č. 11.

4079/99
37

Námitka proti výpovědi z nájmu bytu
Rada městského obvodu
bere na vědomí
písemné podání pí L. L., Ostrava-Dubina ze dne 31.10.2016, ve věci námitky proti výpovědi z nájmu bytu
ze dne 07.10.2016
trvá
I.
na svém usnesení č. 3317/83 ze dne 15.09.2016, kterým rozhodla dle ust. § 2291 odst. 1 a ust. § 2291
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o výpovědi z nájmu
bytu č. 5 v domě č.p. 248 na ul. Milana Fialy č. or. 1 v Ostravě-Dubině, a to pro zvlášť závažné porušení
povinností nájemce neplacením sjednaného nájemného po dobu více než tří měsíců
II.
na vyklizení bytu č. 5 v domě č.p. 248 na ul. Milana Fialy č. or. 1 v Ostravě-Dubině pí L. L., Ostrava-Dubina
rozhodla
podat žalobu u Okresního soudu v Ostravě vůči pí L. L., Ostrava-Dubina, o vyklizení bytu č. 5 v domě č.p.
248 na ul. Milana Fialy č. or. 1 v Ostravě-Dubině
a souhlasí
s odpovědí k písemnému podání pí L. L., Ostrava-Dubina ze dne 31.10.2016 ve znění Přílohy č. 2,
dle důvodové zprávy

4080/99
38

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu)
Rada městského obvodu
rozhodla
o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu ze dne 28.01.2009 a skončení nájmu bytu ke dni 31.01.2017, dle
důvodové zprávy
Jiskřiček 2214/12, 1+2, standard, č. b. 11
J. P., Ostrava-Zábřeh
trvá
na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy
Jiskřiček 2214/12, 1+2, standard, č. b. 11
J. P., Ostrava-Zábřeh
rozhodla
podat žalobu u Okresního soudu v Ostravě vůči panu J. P., Ostrava-Zábřeh, o vyklizení bytu č. 11, o vel.
1+2, standard, nacházejícího se v 4. nadz. podlaží bytového domu na ul. Jiskřiček 2214/12 v OstravěZábřehu, nebude-li byt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k opuštění bytu vyklizen a předán
zástupci pronajímatele, dle důvodové zprávy

4081/99
39

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o
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nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 4
O. A., Horní 3
Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 6
Bc. R. N., Horymírova
Jubilejní 16, 1+2, standard, č. b. 1
F. D., Závodní
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 85
Ř. E., O.-Nová Bělá
V. Košaře 1, 0+1, standard, č. b. 58
S. J., Krakovská
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 13
R. V., Horní 3
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 16
K. J., Pavlovova
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 73
K. S., Pavlovova
V. Jiřikovského 33, 1+2, standard, č. b. 16
K. V., J. Matuška
Jubilejní 25, 1+1, standard, č. b. 4
K. P., J. Maluchy
Jubilejní 59, 1+1, standard, č. b. 2
B. K., V. Jiřikovského
P. Lumumby 18, 1+2, standard, č. b. 6
C. M., Čujkovova
Jiskřiček 8, 1+2, standard, č. b. 10
M. J., Petruškova
Zlepšovatelů 26, 1+3, standard, č. b. 6
V. Z., Horní a V. M., Horní
Tarnavova 8, 1+3, standard, č. b. 20
J. J., Volgogradská a J. M., Volgogradská
P. Lumumby 16, 1+3, standard, č. b. 15
H. S., O.-Michálkovice
V. Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 30
K. H., Adamusova 2
Vaňkova 52, 1+4, standard, č. b. 22
M. M., J. Maluchy
Jubilejní 63, 1+3, standard, č. b. 3
V. T., Horní 3 a V. J., Horní 3
Jubilejní 60, 1+3, standard, č. b. 1
B. K., Horní a B. G., Horní 72
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle 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
Kotlářova 12, 0+1, standard, č. b. 3
F. I., Mariánskohorská, O.-Přívoz
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
Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 80
D. Š., V. Jiřikovského
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Dr. Šavrdy 17, 0+2, standard, č. b. 11
M. E., Novoveská, O.-Mar. Hory
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 (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy
C. M., Čujkovova 29, č. b. 92
J. J., Volgogradská a J. M., Volgogradská
4082/99
40

Pronájem části nebytových prostor v objektu na ul. Horní 81, O.-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu části nebytových prostor v přízemí objektu Sportovního centra Dubina č. p. 287, o výměře 1
m2, který je součástí pozemku parc. č. 71/142 v k.ú. Dubiny u Ostravy, na ul. Horní č. o. 81, OstravaDubina, za účelem umístění kávového automatu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výši
nájemného 400 Kč/měsíc bez DPH, společnosti WITT Praha spol. s.r.o., IČ: 25668471, se sídlem V Bílce
684, Praha-Zbraslav, dle důvodové zprávy.

4083/99
41

Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
F. A., Čujkovova 1719/31, č. b. 29
M. D., Jubilejní 492/68 a M. M., Jubilejní 492/68, č. b. 3
G. L., B. Václavka 1016/21, č. b. 17
M. M., V. Vlasákové 967/4 a M. O., V. Vlasákové 967/4, č. b. 13
Z. M., Odborářská 676/70, č. b. 26
P. H., Abramovova 1590/14, č. b. 5
II
1) o pronájmu bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
V. Vlasákové 966/2, 1+2, standard, č. b. 10
K. J., F. Formana
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
K. J., F. Formana 271/47, č. b. 19
III.
o pronájmu bytu za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti nájemní smlouvy, dle
důvodové zprávy
Čujkovova 1718/29, 0+2, standard, č. b. 75
H. J., Čujkovova
IV.
o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
místnost
místnost
místnost
místnost

4084/99
42

č.
č.
č.
č.

11
13
14
19

-

P. J., Čujkovova
Š. Y., Horní 3
P. K., Horní 3
H. I., Horní 3

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 9 na ul. Františka Formana 274/53,
Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
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o zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 9 v bytovém domě č. p. 274, který je součástí
pozemku parc. č. 71/119 objekt k bydlení, na ulici Františka Formana č. o. 53 v Ostravě-Hrabůvce, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 1 000,- Kč/měsíc (vč. DPH) a s účelem užívání
garážování motorového vozidla.
4085/99
43

Zveřejnění záměru na pronájem prostor v objektu na ul. 29.dubna 259/33, O.-Výškovice
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem prostor o výměře 114,93 m2 v objektu ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 259, který je součástí pozemku parc. č. 1031 v
k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. 29.dubna č. o. 33, Ostrava-Výškovice, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 586 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.

4086/99
44

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy uzavřené na pronájem nebytových prostor na ul.
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 8/014/1946/08, ze dne 19.12.2008, ve znění dodatků,
uzavřené na pronájem nebytových prostor o výměře 1 392,36 m2, s účelem užívání provozování školského
zařízení a dále o výměře 19,36 m2, s účelem užívání provozování senátorské kanceláře, v budově č. p.
1455, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st. 1303, zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Hrabůvka, na ul. Mjr. Nováka č. o. 34 v Ostravě-Hrabůvce, jehož nájemcem je Gymnázium
EDUCAnet Ostrava s.r.o., se sídlem Mjr. Nováka 1455/34, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ: 25380401, z
důvodu změny výpovědní doby, a to ze tříměsíční na šestiměsíční.
žádá
Radu města Ostravy o vydání přechozího souhlasu ke změně výpovědní doby u nájemní smlouvy č.
8/014/1946/08, ve znění dodatků, na pronájem nebytových prostor o výměře 1 392,36 m2, s účelem
užívání provozování školského zařízení a dále o výměře 19,36 m2, s účelem užívání provozování senátorské
kanceláře, v budově č. p. 1455 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st. 1303,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hrabůvka, na ul. Mjr. Nováka č. o. 34 v Ostravě-Hrabůvce, jehož
nájemcem je Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o., se sídlem Mjr. Nováka 1455/34, Hrabůvka, 700 30
Ostrava, IČ: 25380401, z doby tříměsíční na šestiměsíční.

4087/99
45

Žádost o snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu U Haldy 18, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost pana M. Div. Sanggil Cho, správce sboru Sbor Církve bratrské v Ostravě - Korean Church, IČ:
73634701, se sídlem 28.října 3129/148, Ostrava, který je nájemcem prostor v budově č. p. 200 stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st. 173 v k.ú. Hrabůvka, na ul. U Haldy č. o. 18,
Ostrava-Hrabůvka, pronajatých na základě nájemní smlouvy č. 8/032/99/15 uzavřené dne 29.07.2015, ve
znění dodatků, s účelem užívání jako korejská jazyková škola, o výměře 1.542,58 m2, s výši nájemného
155 Kč/m2/rok a o výměře 166,51 m2 s výši nájemného 10 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou,
rozhodla
nevyhovět žádosti o snížení nájemného z pronajatých prostor v budově č. p. 200 stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st. 173 v k.ú. Hrabůvka, na ul. U Haldy č. o. 18, OstravaHrabůvka, nájemci Sbor Církve bratrské v Ostravě - Korean Church, IČ 73634701.
dle důvodové zprávy.

4088/99
46

Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění
podmínek přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni
31.01.2017, dle důvodové zprávy
Bedřicha Václavka 1020/5, 1+3, standard, č. b. 11
T. B., a R. B., Ostrava-Bělský Les
II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.02.2017 na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Bedřicha Václavka 1020/5, 1+3, standard, č. b. 11
G. B., Ostrava-Bělský Les
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4089/99
47

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu 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
Františka Formana 277/28, 0+2, standard, č. b. 10
R. S., Ostrava-Dubina

4090/99
48

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, a to ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Čujkovova 1709/9, 1+1, standard, č. b. 7
Ing. Bc. V. P., Ostrava-Zábřeh

4091/99
49

Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě č. 38/032/134/16 ze dne 27.07.2016
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít se spolkem MIKASA z.s., IČ: 22832386, se sídlem na ul. Lumírova 523/28, Ostrava-Výškovice,
dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě č. 38/032/134/16 ze dne 27.07.2016 na nebytový
prostor o výměře 251,82 m2 ve II. nadzemním podlaží pavilonu A v objektu č. p. 591, který je součástí
pozemku parc. č. 793/13 v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. Lužická č. o. 4, Ostrava-Výškovice, kterým se
prodlouží povinnost budoucího nájemce požádat stavební úřad o stavební povolení nebo ohlášení stavby u
předmětného prostoru, a to o tři měsíce, dle důvodové zprávy.

4092/99
50

Dohoda o smírném řešení sporu sp. zn. 65 C 158/2015
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít dohodu o smírném řešení sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 65 C 158/2015
se společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha, která je přílohou
tohoto materiálu.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Zajistit uzavření dohody o smírném řešení sporu a vzít zpět žalobu.
Termín: 28. 02. 2017

4093/99
51

K. D. - žádost o prominutí pohledávky
Rada městského obvodu
rozhodla
neprominout pohledávku
pí K. D., ve výši 15 658,00 Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č.
54 v domě č.p. 1718 č.or. 29 na ul. Čujkovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 1 388,00 Kč z titulu soudních
nákladů,
dle důvodové zprávy

4094/99
52P

Veřejná zakázka VZ 76.16 "Zajištění a provádění úklidových prací v objektu Provaznická 62,
Ostrava-Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
o nenavýšení ceny za zajištění a provádění úklidových prací v prostorách objektu na ul. Provaznická
1244/62, Ostrava-Hrabůvka a neuzavření dodatku č. 1 ke smlouvě agendové číslo S/0812/2016/OBH ze
dne 29.7.2016, uzavřené se společností BEST OSTRAVA s.r.o., se sídlem Nádražní 3223/138d, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 26809117, zastoupenou Ing. Jozefem Sedlákem, jednatelem, dle důvodové
zprávy.

4095/99
53P

Ukončení smlouvy
Rada městského obvodu
bere na vědomí
ukončení smlouvy o dílo č. 6/034/021/2016, agendové č. S/0549/2016/INV z 27. 5. 2016 na zpracování
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projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce domů Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29, OstravaHrabůvka, pro potřeby rekolaudace" z důvodu odstoupení zhotovitele MR Desing CZ, s.r.o. se sídlem
Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava-Poruba.
4096/99
54P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště - dvory B. Četyny, V. Vlasákové"
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 117.16 Zpracování projektové dokumentace na
"Parkoviště - dvory B. Četyny, V. Vlasákové" 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 117.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 13. 04. 2017

4097/99
55P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Křižovatka ul. U Hrubků
x ul. Břenkova – zřízení přechodu pro chodce
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 158.16
"Křižovatka ul. U Hrubků x ul. Břenkova – zřízení přechodu pro chodce“ 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. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. István Polónyi, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálníh služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálníh služeb
3. Ing. István Polónyi, odbor dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
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2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 158.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 03. 2017
4098/99
56P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Opravy uličních vpustí na
komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava - Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 100.16 "Opravy
uličních vpustí na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava - Jih“ 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. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. István Polónyi, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálníh služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálníh služeb
3. Ing. István Polónyi, odbor dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 100.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo
Termín: 30. 03. 2017

4099/99
57P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - ,,Rekonstrukce bytu č.
39, v bytovém domě Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh“ VZ 13.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 13.17 na stavební práce
,,Rekonstrukce bytu č. 39, v bytovém domě Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh“ dle § 27 písm. b) 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. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Tereza Pustelníková, Dis., odbor investiční
3. Ing. Radomíra Marenczoková, Dis., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, 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

18 z 30

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace investic odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 13.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 03. 2017
4100/99
58P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Zateplení půdy, oprava
střechy, výměna střešní krytiny bytových domů na ul. Zlepšovatelů 6, 8, 10, 12 OstravaHrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 01.17 "Zateplení
půdy, oprava střechy, výměna střešní krytiny bytových domů na ul. Zlepšovatelů 6, 8, 10, 12 OstravaHrabůvka“ 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. Ing. Iva Hašlerová, 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. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technické odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 01.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 03. 2017

4101/99
59P

Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za IV. čtvrtletí roku 2016
Rada městského obvodu
bere na vědomí
seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za IV. čtvrtletí roku 2016

4102/99
60P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávské, OstravaZábřeh"
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 176.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávské, Ostrava-Zábřeh" a o
uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Ing. Roman Fildán, Na
Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 75379007, za nabídkovou cenu Kč 166.000,00 bez DPH, s
lhůtou realizace 200 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského
dozoru Kč 600,00 bez DPH / hod.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ VZ 176.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště a předprostor objektu na ul.
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Jugoslávské, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 17. 02. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 176.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště a předprostor
objektu na ul. Jugoslávské, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 24. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 176.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště a předprostor objektu na ul.
Jugoslávské, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 03. 03. 2017
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 176.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávské, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 31. 03. 2017
4103/99
61P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Aviatiků"
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 119.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Aviatiků" a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné
zakázky 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
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ VZ 119.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Aviatiků"
Termín: 17. 02. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 119.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Aviatiků"
Termín: 24. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 119.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Aviatiků"
Termín: 03. 03. 2017
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 119.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Aviatiků"
Termín: 31. 03. 2017

4104/99
62P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na „Parkoviště ul. B. Četyny parc. č. 121/1 a 245“ VZ 111.16
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 nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 111.16 Zpracování
projektové dokumentace na „Parkoviště ul. B. Četyny parc. č. 121/1 a 245“ 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 124.900,00 Kč, s lhůtou realizace 150
kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 580,00 Kč / hod.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 111.16 Zpracování projektové dokumentace na „Parkoviště ul. B. Četyny parc. č. 121/1 a 245“.
Termín: 10. 02. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování smlouvy o dílo na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ
111.16 Zpracování projektové dokumentace na „Parkoviště ul. B. Četyny parc. č. 121/1 a 245“.
Termín: 17. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 111.16 Zpracování projektové dokumentace na „Parkoviště ul. B. Četyny parc. č. 121/1 a 245“.
Termín: 24. 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 nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 111.16 Zpracování projektové
dokumentace na „Parkoviště ul. B. Četyny parc. č. 121/1 a 245“
Termín: 24. 03. 2017
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4105/99
63P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Cholevova, ul. F. Lýska"
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 118.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Cholevova, ul. F. Lýska" a o uzavření smlouvy o dílo u této
nadlimitní veřejné zakázky:
- u 1. dílčí části - „Vybudování parkovacích stání na ul. Cholevova, p. p. č. 371/1 a 379/5, k. ú. Hrabůvka a
p. p. č. 284, k. ú. Dubina u Ostravy“, s vybraným dodavatelem Ing. David Klimša, Prostřední Bludovice
133, 739 37 Horní Bludovice, IČO: 05279917, za nabídkovou cenu Kč 122.700,00 bez DPH, s lhůtou
realizace 165 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč
580,00 bez DPH / hod.
- u 2. dílčí části - „Vybudování parkovacích stání na ul. F. Lýska, p. p. č. 379/6, k. ú. Hrabůvka“, s
vybraným dodavatelem Ing. David Klimša, Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice, IČO:
05279917, za nabídkovou cenu Kč 79.300,00 bez DPH, s lhůtou realizace 150 kalendářních dnů od podpisu
smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 460,00 bez DPH / hod.
ukládá
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 118.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Cholevova, ul.
F. Lýska"
Termín: 17. 02. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé dílčí
části této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 118.16 Zpracování projektové dokumentace na
"Parkoviště ul. Cholevova, ul. F. Lýska"
Termín: 24. 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 118.16 Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Cholevova, ul.
F. Lýska"
Termín: 03. 03. 2017
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 118.16 Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Cholevova, ul. F. Lýska"
Termín: 31. 03. 2017

4106/99
64P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace "Příjezdová komunikace z ul. Kischovy"
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 146.16 Zpracování
projektové dokumentace "Příjezdová komunikace z ul. Kischovy"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 75.900,00 bez DPH, s lhůtou realizace 135
kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 550,00 bez
DPH / hod.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ VZ 146.16 Zpracování projektové dokumentace "Příjezdová komunikace z ul. Kischovy"
Termín: 17. 02. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 146.16 Zpracování projektové dokumentace "Příjezdová komunikace z ul.
Kischovy"
Termín: 24. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 146.16 Zpracování projektové dokumentace "Příjezdová komunikace z ul. Kischovy"
Termín: 03. 03. 2017
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 146.16 Zpracování projektové
dokumentace "Příjezdová komunikace z ul. Kischovy"
Termín: 31. 03. 2017

4107/99
65P

Vyloučení účastníka, výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na
služby) - Kácení dřevin, řez stromů a výsadba dřevin v městském obvodu Ostrava-Jih v roce
2017 - 2. a 3. dílčí část
Rada městského obvodu
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rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu na
nadlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 34.16 "Kácení dřevin, řez stromů a výsadba dřevin v městském
obvodu Ostrava-Jih v roce 2017" o vyloučení účastníka:
- ZAHRADA Olomouc s. r. o., se sídlem Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice, IČO: 48395013, u
3. dílčí části - výsadba dřevin této veřejné zakázky,
dle § 48 odst. 2 písm. a) 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 34.16 "Kácení
dřevin, řez stromů a výsadba dřevin v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017" a o uzavření rámcové
smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky:
- u 2. dílčí části - řez stromů, s vybraným dodavatelem PARKSERVIS Mareš s.r.o., Zahradní 84, 747 19
Bohuslavice, IČO: 28648285, za nabídkovou cenu Kč 2.100.560,00 vč. DPH a za jednotkové ceny 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 6.500.000,00 Kč bez DPH nebo do uplynutí
doby do 31. 12. 2017 podle toho, která skutečnost nastane dříve, a
- u 3. dílčí části - výsadba dřevin, s vybraným dodavatelem VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova
3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 03921921, za nabídkovou cenu Kč 417.692,00 vč. DPH a za
jednotkové ceny 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 1.000.000,00 Kč bez
DPH nebo do uplynutí doby do 31. 12. 2017 podle toho, která skutečnost nastane dříve
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové smlouvy o dílo u jednotlivé 2. a 3. dílčí části této veřejné zakázky k podpisu
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 34.16 "Kácení dřevin, řez stromů a výsadba dřevin v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 31. 03. 2017
Ing. Petře Bálkové, pověř.ved.odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé 2. a 3. dílčí části
této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 34.16 "Kácení dřevin, řez stromů a výsadba dřevin v
městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 10. 02. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci
jednotlivé 2. a 3. dílčí části této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 34.16 "Kácení dřevin, řez stromů a
výsadba dřevin v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 17. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci jednotlivé 2. a 3. dílčí části
této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 34.16 "Kácení dřevin, řez stromů a výsadba dřevin v
městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 24. 02. 2017
4108/99
66P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 16.17 "Rekonstrukce
bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-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
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. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
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1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
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 16.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 13. 04. 2017
4109/99
67P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (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
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 170.16
"Dětské hřiště č. 3. MOb Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova" a o uzavření smlouvy o dílo u této
podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: SWIETELSKY STAVEBNÍ S. R. O., SWIETELSKY
STAVEBNÍ S. R. O., O. Z. DOPRAVNÍ STAVBY MORAVA, JAHODOVÁ 60, 620 00 BRNO, IČ: 48035599 za
nabídkovou cenu 4.941.151,02 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 79 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 170.16"Dětské hřiště č. 3. MOb Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova".
Termín: 02. 02. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 170.16"Dětské hřiště č. 3. MOb Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova".
Termín: 09. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce VZ 170.16"Dětské hřiště č. 3. MOb Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova".
Termín: 16. 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 170.16"Dětské hřiště č. 3.
MOb Ostrava-Jih, Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova".
Termín: 23. 02. 2017

4110/99
68P

Zrušení VZ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - „Dětské hřiště č. 4, MOb
Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova“ VZ 171.16
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ
171.16 „Dětské hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova“, zrušit tuto podlimitní veřejnou
zakázku z důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 171.16
vyplývající z usnesení
Termín: 06. 02. 2017

4111/99
69

Pronájem krizových bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“
Rada městského obvodu
schvaluje
výjimku ze „Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn“ a s účinností od 01.02.2017:
I.
rozhodla
vyčlenit pro účely krizového bydlení v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě
Ostrava“
1.) byt č. 7 sestávající z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se ve 4. nadzemním podlaží,
který je součástí pozemku parcelní číslo st. 1946 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 140 m² v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 1590,
adresní místo Abramovova 14
2.) byt č. 27 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 6. nadzemním podlaží,
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který je součástí pozemku parcelní číslo st. 4661 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 376 m² v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 3016,
adresní místo Tarnavova 8
II.
bere na vědomí
pořízení základního vybavení pro byty vyčleněné v bodu I. tohoto usnesení pro účely krizového bydlení z
finančních prostředků poskytnutých statutárním městem Ostrava, magistrátem v souladu s usnesením rady
města Ostravy č. 4945/RM1418/71 ze dne 11.10.2016, v rozsahu dle specifikace zpracované statutárním
městem Ostrava, magistrátem, odborem majetkovým, a to v celkové částce 96.602 Kč vč. DPH za oba byty
v rozsahu Přílohy č. 1
III.
ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství předložit do 31.01.2017 statutárnímu městu Ostrava,
magistrátu, odboru majetkovému k vyúčtování doklady související se zakoupením vybavení pro byty
vyčleněné v bodu I. tohoto usnesení pro účely krizového bydlení
IV.
zřizuje
Poradní sbor statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih
V.
jmenuje
členy Poradního sboru statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jejich náhradníky ve
složení:
členové
1. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. PhDr. Linda Nováková Palatá, vedoucí odboru sociální péče
3. Mgr. Gabriela Grygarová, odbor sociálně právní ochrany dětí
4. Bc. Martina Cnotová, magistrát, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a metodiky
5. Mgr. Vladislava Ševčíková, magistrát, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a
metodiky
náhradníci členů
1. Ing. Magdaléna Drabinová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Bc. Jana Šťastová, odbor sociální péče
3. Mgr. Věra Králová, odbor sociálně právní ochrany dětí
4. Mgr. Lucie Škvaridlová, magistrát, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a
metodiky
5. Mgr. Kamila Švrčková, magistrát, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a metodiky
VI.
schvaluje
Jednací řád Poradního sboru statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih v rozsahu Přílohy č.
2
VII.
souhlasí
s „Procesy pronájmu krizových bytů – projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ v
rozsahu Přílohy č. 3 zpracovanými magistrátem města Ostravy, odborem sociálních věcí a zdravotnictví,
oddělením sociální práce a metodiky, a to s výjimkou uzavírání dohod o vyklizení bytu se svolením k
vykonatelnosti na náklady pronajímatele formou notářského zápisu
VIII.
rozhodla
1.) o pronájmu bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení pro účely krizového bydlení na dobu určitou nejdéle na 6 měsíců
2.) o výši měsíčního nájemného 50,02 Kč/m² započtené podlahové plochy bytu vyčleněného v bodu I.
tohoto usnesení pro účely krizového bydlení
IX.
schvaluje
vzorové znění smlouvy o nájmu bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení pro účely krizového bydlení
uzavírané na dobu určitou - nejdéle na 6 měsíců, ve znění předloženého návrhu Přílohy č. 4
X.
svěřuje
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o uzavírání vzorových smluv o nájmu bytů
vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení pro účely krizového bydlení na základě doporučujícího usnesení
Poradního sboru statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih k uzavření smlouvy, a tímto
rozhodováním pověřuje vedoucí úředníky odboru bytového a ostatního hospodářství
1. vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. vedoucí oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství
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3. vedoucí oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor odboru bytového a ostatního hospodářství
a zároveň je zmocňuje k podpisu těchto smluv
XI.
ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství předložit radě městského obvodu vždy ke dni 31. lednu každého
kalendářního roku přehled smluv o nájmu bytů vyčleněných pro účely krizového bydlení dle bodu I. tohoto
usnesení uzavřených za předchozí kalendářní rok pověřenými vedoucími úředníky odboru bytového a
ostatního hospodářství s klienty magistrátu města Ostravy, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení
sociální práce a metodiky dle bodu X. tohoto usnesení, a to po dobu trvání projektu „Koncepce bydlení a její
pilotní ověření ve městě Ostrava“
XII.
souhlasí
1.)
s převodem odběrného místa na statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, se sídlem Horní
791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451 u společnosti ČEZ Prodej s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem
Duhová 425/1, 140 53 Praha 4 na odběr elektřiny v bytech vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení pro
účely krizového bydlení
2.)
s převodem odběrného místa na statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, se sídlem Horní
791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451 u společnosti ČEZ Prodej s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem
Duhová 425/1, 140 53 Praha 4 na odběr plynu v bytech vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení pro účely
krizového bydlení
a rozhodla
1.)
a) o uzavření „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN – Domácnost“ se společností
ČEZ Prodej s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4 na dobu neurčitou s uzavřením
zvolené produktové řady "e-Tarif"
b) o uzavření "Žádosti - Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN" se společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV -Podmokly na dobu
neurčitou
do bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení pro účely krizového bydlení
2.)
a) o uzavření „Smlouvy o sdružených dodávkách plynu – Domácnost“
b) o uzavření "Plné moci - Zákazník segmentu plyn - Domácnost"
se společností ČEZ Prodej s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4 na dobu neurčitou
s uzavřením zvolené produktové řady "e-Tarif plyn plus"
do bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení pro účely krizového bydlení
a zmocňuje
starostu městského obvodu, Bc. Martina Bednáře, k podpisu smluv a plné moci
dle důvodové zprávy
4112/99
70

Návrh rozpočtových opatření č. 4/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1)
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6112, pol. 51xx o 70 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 5512, pol. 51xx o 16 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 2, § 5512, pol. 6123 o 86 tis. Kč
2)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 55 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121 o 55 tis. Kč
3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1437 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5168 o 1 437 tis. Kč
4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1132 o 1 500 tis. Kč
5)
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-

zvyšuje financování na pol. 8115 o 77 tis. Kč
zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1155 o 7 tis. Kč
zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1156 o 7 tis. Kč
zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1125 o 63 tis. Kč

6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 242 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1083 o 242 tis. Kč
7)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 282 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1191 o 5 318 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1189 o 5 600 tis. Kč
4113/99
71

Návrh na uzavření Přílohy č. 2 ke Smlouvě o přijímání platebních karet - platební terminály KB
ze dne 20. 1. 2011
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Přílohy č. 2 ke Smlouvě o přijímání platebních karet - platební terminály KB ze dne 20. 1. 2011 uzavřenou mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO:
45317054 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, ve znění přílohy č. 1
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu k podpisu Přílohy č. 2 ke Smlouvě o přijímání platebních
karet - platební terminály KB

4114/99
72P

Udělení vyjímky ze ZÁSAD pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací pro akci "Projekt z
participativního rozpočtu 2016 - Hřiště pro sport a vzdělávání, Provaznická"
Rada městského obvodu
uděluje
odboru investičnímu výjimku ze ZÁSAD pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, a to z ustanovení dle části II.
skupiny B - článku I. tak, aby mohl být osloven odborem investičním k podání nabídky pouze jeden
uchazeč, graseko, s.r.o. se sídlem Blanická 217/86, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČ: 25840371.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zajistit oslovení uchazeče na zpracování nabídky na akci "Projekt z participativního rozpočtu 2016 - hřiště
pro sport a vzdělávání, Provaznická"
Termín: 10. 02. 2017

4115/99
73P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 10.17
Rámcová smlouva o dílo na zpracování projektových dokumentací včetně výkonu inženýrské
činnosti a autorského dozoru
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 10.17 "Rámcová smlouva o dílo na zpracování
projektových dokumentací včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru" 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. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petra Bálková, pověřena zastupováním vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petra Bálková, pověřena zastupováním vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
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1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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 10.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 09. 05. 2017
4116/99
74P

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky VZ 23.17 "Tonery originál 2017"
Rada městského obvodu
rozhodla
o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 23.17 "Tonery originál 2017" zastupující osobou
eCentre, a.s., Systémem sdruženého nákupu statutárního města Ostrava
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené se zařazením veřejné zakázky VZ 23.17 do Systému
sdružených nákupů statutárního města Ostrava
Termín: 17. 02. 2017
Ing. Radimu Navrátilovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
zajistit plnění veřejné zakázky VZ 23.17 "Tonery originál 2017"
Termín: 31. 12. 2017

4117/99
75P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - Kácení
dřevin, řez stromů a výsadba dřevin v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017 - 1. dílčí část kácení dřevin
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 34.16 "Kácení
dřevin, řez stromů a výsadba dřevin v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017" a o uzavření rámcové
smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky:
- u 1. dílčí části - kácení dřevin, s vybraným dodavatelem ARBOR MORAVIA s.r.o., Přemyslovců 307/65,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory, pobočka Klimšova 1878, 735 41 Petřvald, IČO: 25383035, za nabídkovou
cenu Kč 424.770,50 vč. DPH, s jednotkovou nabídkovou cenou veškeré vytěžené dřevní hmoty jako celku
za měkké listnaté a jehličnaté dřevo Kč 242,00 vč. DPH/m3 a s jednotkovou nabídkovou cenou veškeré
vytěžené dřevní hmoty jako celku za tvrdé listnaté a jehličnaté dřevo Kč 363,00 vč. DPH/m3 a za
jednotkové ceny 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 2.500.000,00 Kč bez
DPH nebo do uplynutí doby do 31. 12. 2017 podle toho, která skutečnost nastane dříve
ukládá
Ing. Petře Bálkové, pověř.ved.odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 1. dílčí části této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 34.16 "Kácení dřevin, řez stromů a výsadba dřevin v městském obvodu
Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 10. 02. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 1. dílčí
části této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 34.16 "Kácení dřevin, řez stromů a výsadba dřevin v
městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 17. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 1. dílčí části této nadlimitní
veřejné zakázky na služby VZ 34.16 "Kácení dřevin, řez stromů a výsadba dřevin v městském obvodu
Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 24. 02. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové smlouvy o dílo u 1. dílčí části této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 34.16 "Kácení
dřevin, řez stromů a výsadba dřevin v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 31. 03. 2017

4118/99
OR

Revokace usn. č. 4032/97 ze dne 12. 1. 2017
Rada městského obvodu
revokuje
své usnesení č. 4032/97 ze dne 12. 1. 2017
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
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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, panu Ladislavu Surmajovi, IČ: 75389100, se
sídlem Vaňkova 1011/49, 700 30, Ostrava-Bělský Les, dle důvodové zprávy,
II. o uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu s panem Ladislavem
Surmajem, IČ: 75389100, se sídlem Vaňkova 1011/49, 700 30, Ostrava-Bělský Les, z důvodu vyřizování
změny účelu užívání, dle důvodové zprávy
zmocňuje
zmocňuje starostu Městského obvodu Ostrava-Jih, Bc. Martina Bednáře, k podpisu smlouvy
4119/99
OR

Odvolání a jmenování členů komise ekonomické a investiční
Rada městského obvodu
odvolává
Ing. Michala Domašíka z členství v komisi ekonomické a investiční ke dni 26. 1. 2017
jmenuje
paní Eriku Domašíkovou členkou komise ekonomické a investiční s účinností od 27. 1. 2017
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
25

Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemků p.p.č. 438/12 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, p.p.č. 439/43
zahrada a st.p.č. 424/1 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1777,4 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
obec Ostrava, ul. Nová, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem
- provozování víceúčelového velkého hřiště o výměře 940 m2 na části pozemku p.p.č. 438/12
- provozování víceúčelového malého hřiště o výměře 70,4 m2 na části pozemku p.p.č. 438/12 a o výměře
480 m2 na části pozemku st.p.č. 424/1
- užívání přístupových zpevněných ploch o výměře 151 m2 na části pozemku p.p.č. 438/12 a o výměře 73
m2 na části pozemku st.p.č. 424/1
- užívání pozemku pod kontejnerem a jako zázemí o výměře 63 m2 na části pozemku p.p.č. 439/43,
Tělocvičné jednotě Sokol Ostrava – Zábřeh, IČ: 42767466, se sídlem Nová 3170/8, Zábřeh, 700 30
Ostrava, s ročním nájemným ve výši 1.000,- Kč, na dobu určitou 10 let a uzavřít nájemní smlouvu, ve
znění přílohy tohoto materiálu
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