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Přehled usnesení 90. schůze Rady městského obvodu, ze dne 10. 11. 2016 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3640/90 1. Návrh rozpočtových opatření č. 31/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3641/90 2. Rozšíření účelu použití rozpočtových prostředků rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2016 (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

3642/90 3. Žádosti společnosti KIMEX CASINO, a.s. o povolení provozování kasin  na vybraných adresách od 1. 1. 2017
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3643/90 4. Odškodnění újmy na zdraví (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3644/90 5. Pronájem bytů v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce
(RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

3645/90 6. Rekonstrukce ulice Alejnikovova, Ostrava – Zábřeh (Věra Válková, místostarostka)

3646/90 7. Údržba dopravního značení parkovacích stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P (Věra Válková,
místostarostka)

3647/90 8. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací městského obvodu Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

3648/90 9. Návrh na vyřazení odcizeného majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

3649/90 10. Odpisové plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3650/90 11. Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

3651/90 13. Souhlas se zapojením  Základní školy  Ostrava-Zábřeh, B. Chrjukinova 12, příspěvkové organizace do
projektu "My jsme Chrjukinka",  financovaný  z rozpočtu MŠMT (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3652/90 14. Souhlas se zapojením  Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizace do projektu "Podpora vzdělávání na ZŠ a MŠ Horymírova",  financovaný  z rozpočtu MŠMT (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

3653/90 15. Souhlas se zapojením  Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace jako partnera do projektu "Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech,"
 financovaný  z rozpočtu MŠMT (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3654/90 16. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3655/90 17. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3656/90 18. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Hrabůvka, PODA a.s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3657/90 19. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, PODA a.s.,1
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3658/90 20. Pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3659/90 21. Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3660/90 22. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3661/90 23. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na částech
pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Fr. Hajdy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3662/90 24. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na části pozemku v
k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Zdeňka Bára (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3663/90 25. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na části pozemku v
k. ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3664/90 26. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Hulvácká (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3665/90 27. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na částech
pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Husarova x K Odře (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3666/90 28. Stanovisko k nabytí pozemků do vlastnictví města, k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží a ul. K Odře
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3667/90 29. Stanovisko k prodeji pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3668/90 30. Ukončení nájmu parkovacího stání v parkovacím objektu dohodou a záměr pronájmu parkovacího stání v
parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3669/90 31. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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3670/90 32. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Moravská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3671/90 33. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Stadická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3672/90 34. Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Dolní (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3673/90 35. Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3674/90 36. Záměr na pronájem části stavby podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ pod povrchem pozemku v k.ú.
Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3675/90 37. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3676/90 38. Zrušení části usnesení o pronájmu parkovacího stání v parkovacím objektu a záměr pronájmu parkovacího
stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3677/90 39. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3678/90 40. Zřízení věcného břemene – služebnosti v k.ú. Výškovice u Ostravy - Kopečkovi (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3679/90 41. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3680/90 42. Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu), zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu
(Markéta Langrová, člen rady)

3681/90 43. Pověření odboru bytového a ostatního hospodářství k uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčkách
(Markéta Langrová, člen rady)

3682/90 44. Prominutí nedoplatku z vyúčtování služeb za období od 01.01.2015 do 24.09.2015 (dědicové po zemřelém
nájemci p. J. Michalčíkovi) (Markéta Langrová, člen rady)

3683/90 45. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

3684/90 46. Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku (Markéta Langrová, člen rady)

3685/90 47. Ukončení nájmu bytu dohodou (Markéta Langrová, člen rady)

3686/90 48. Volné byty v bytovém domě na ul. Jedličkova 1357/8 v Ostravě-Zábřehu (Markéta Langrová, člen rady)

3687/90 49. Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3688/90 50. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu
nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3689/90 51. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v budově Mjr. Nováka 1455/34, O.-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

3690/90 52. Zveřejnění záměru na k umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na
střechu bytového domu Tarnavova 3016/8, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

3691/90 53. Umístění technologického zařízení pro přenos veřejné sítě mobilních telefonů (Markéta Langrová, člen rady)

3692/90 54. Podání podnětu občana městského obvodu paní O. K. (Markéta Langrová, člen rady)

3693/90 55P. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3694/90 56P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Rekonstrukce bytu č. 4, Mládeže
507/12, Ostrava-Hrabůvka” VZ 161.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3695/90 57P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce slepé části ulice
Drůbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3696/90 58P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce sociálních zařízení
tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3697/90 59P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Nákup velkokapacitních myček do
školních kuchyní ZŠ Kosmonautů 15 a ZŠ MUDr. Lukášové (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3698/90 60P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávku)  - "Rekonstrukce nám. Gen.
Svobody – SO 104 - Dětské hřiště, Ostrava-Hrabůvka" VZ 156.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3699/90 61P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky)  - VZ 109.16 "Dodávka 5 ks
samojízdných sekaček se sběrem pokosené trávy" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3700/90 62P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)  - VZ 165.16 "Poskytování
přepravní služby Senior expres" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3701/90 63. Zveřejnění záměru na prostory sloužící podnikání v bytovém domě na ul. Volgogradská 20, O.-Zábřeh
(Markéta Langrová, člen rady)
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3702/90 64. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, PODA a.s.,2
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3703/90 65. Pronájem parkovacího stání č. 51/2 v parkovacím objektu PO 31, ul. Bohumíra Četyny (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3704/90 66. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě "Nákup interaktivních tabulí do mateřských škol Ostrava-Jih" (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

3705/90 67. Souhlas se zapojením do projektů  Základní škole  a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3706/90 68. Souhlas se zapojením do projektů  Základní škole  Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3707/90 69. Souhlas se zapojením do projektu "Komplexní modernizace učeben s bezbariérovým přístupem" Základní
škole Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3708/90 70. Souhlas se zapojením do projektu "Technické a řemeslné dílny" Základní škole a mateřské škole Ostrava -
Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3709/90 71P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 300 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III.
čtvrtletí r. 2016 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3710/90 72. Smlouva o poskytování služeb informačních technologií – Dodatek č.1 (Bc. Martin Bednář, starosta)

3711/90 73P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Místní komunikace- ulice V.
Jiřikovského - Kaminského (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

staženo 12. Souhlas s použitím finančních prostředků poskytnutých jako kompenzace školného a získaných z úplaty na
předškolní vzdělávání  na  mzdy pracovníků mateřské školy (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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3640/90  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 31/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

a) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle bodu 1, 2 důvodové zprávy

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3xxx, pol. 2322 o 724 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3xxx, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 348 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3xxx, pol. 5171 o 376 tis. Kč

2)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6351 o 14 038 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6123 o 14 038 tis. Kč

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 164 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 164 tis. Kč

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 10 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5137 o 10 tis. Kč

5)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 1 350 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § dle důvodové zprávy, pol. 5xxx o 1 350 tis. Kč

6)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 371 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 6007 o 371 tis. Kč

7)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1157 o 71 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3632, pol. 6121, ORG 1160 o 71 tis. Kč

8)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 800 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6130 o 2 800 tis. Kč

3641/90  
2

Rozšíření účelu použití rozpočtových prostředků rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok
2016

Rada městského obvodu

rozhodla

o rozšíření účelu použití kapitálových výdajů
ORJ 7, § 3141, pol. 6122 dle důvodové zprávy

3642/90  
3

Žádosti společnosti KIMEX CASINO, a.s. o povolení provozování kasin  na vybraných adresách od
1. 1. 2017

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádosti společnosti KIMEX CASINO, a.s., IČ 253 60 892, se sídlem Sirotčí 508/16, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
ve znění příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
rozhodla

v  návaznosti  na  usnesení  Zastupitelstva  městského obvodu Ostrava-Jih č.  0055/2 ze  dne  18.  12.  2014,
kterým byl schválen návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, kterou se reguluje provozování
výherních  hracích  přístrojů,  interaktivních  videoloterních  terminálů  a  lokálních  systémů  na  území
statutárního města Ostravy, předloženým žádostem nevyhovět

3643/90  
4

Odškodnění újmy na zdraví

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět  žádosti  o  odškodnění  újmy  na zdraví  poškozené nezletilé  T.  H.  nar.  5.  4.  2000,  zastoupené
matkou paní D. V.

3644/90  
5

Pronájem bytů v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-
Hrabůvce

Rada městského obvodu
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rozhodla

o pronájmu bytů v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce
na dobu určitou dle důvodové zprávy

Odborářská 72, 0 + 2, I. kat., č. b. 25
B. Z., bytem Ostrava-Zábřeh, Čujkovova 16

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 20
K. M., bytem Ostrava-Hrabůvka, U Lesa 80

3645/90  
6

Rekonstrukce ulice Alejnikovova, Ostrava – Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informace o postupu prací při přepracování studie "Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava-Zábřeh".

3646/90  
7

Údržba dopravního značení parkovacích stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

Rada městského obvodu

bere na vědomí

doporučení  Komise  pro  dopravu,  parkovací  systémy,  komunální,  čistoty  a  pořádku  ve  věci  údržby
dopravního značení parkovacích stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
rozhodla

zajišťovat následnou údržbu dopravního značení parkovacích stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P na
náklady obce s platností od 1. 1. 2017 a upravit Podmínky pro povolování vyhrazených parkovacích míst
doplněním čl. III. Závěrečná ustanovení o bod s textem „následná údržba dopravního značení vyhrazeného
parkovacího stání je  v případě držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P zajišťována na náklady obce,  v případě
ostatních osob na náklady žadatele“

3647/90  
8

Návrh  na  likvidaci  neupotřebitelného  majetku  příspěvkových  organizací  městského  obvodu
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti  majetku Mateřské školy  Ostrava-Dubina,  A.  Gavlase 12A,  příspěvkové organizace v
celkové  hodnotě  Kč  24  672,00  a  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Horymírova  100,
příspěvkové organizace  v celkové hodnotě Kč 43 590,00,  jejich zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih dle předloženého návrhu.
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

3648/90  
9

Návrh  na  vyřazení  odcizeného  majetku  Základní  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Provaznická  64,
příspěvkové  organizace,  jejíž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,  Městský  obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o  vyřazení  odcizeného  majetku  z  inventarizace  Základní  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Provaznická  64,
příspěvkové organizace  v celkové hodnotě Kč 5 789,85 dle předloženého návrhu

3649/90  
10

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

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 10, týkající se odpisových plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih.

3650/90  
11

Oznámení  o  vyhlášení  volných  dnů  pro  žáky  základních  škol  zřízených  Městským  obvodem
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhlášení  volných dnů pro  žáky  základních  škol  zřízených Městským  obvodem  Ostrava-Jih,  které  je  v
souladu s § 24 odst.2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle důvodové zprávy

about:blank
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3651/90  
13

Souhlas  se  zapojením   Základní  školy   Ostrava-Zábřeh,  B.  Chrjukinova  12,  příspěvkové
organizace do projektu "My jsme Chrjukinka",  financovaný  z rozpočtu MŠMT

Rada městského obvodu

souhlasí

se zapojením  Základní školy Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace do projektu  "My
jsme  Chrjukinka",  který  bude   předložen  do  Výzvy  č.  02_16_023  Podpora  škol  formou  projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ z dotačního programu MŠMT

3652/90  
14

Souhlas  se  zapojením  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava  -  Zábřeh,  Horymírova 100,
příspěvkové organizace do projektu "Podpora vzdělávání na ZŠ a MŠ Horymírova",  financovaný
 z rozpočtu MŠMT

Rada městského obvodu

souhlasí

se zapojením   Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace
do projektu "Podpora vzdělávání na  ZŠ a MŠ Horymírova",   financovaný  z rozpočtu MŠMT,  který  bude
 předložen do Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -  Šablony pro
MŠ a ZŠ I,  v Operačním programu Výzkum, vývoj, vzdělávání

3653/90  
15

Souhlas  se  zapojením  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava  -  Zábřeh,  Kosmonautů  15,
příspěvkové organizace jako partnera do projektu "Realizace lokálních sítí mateřských škol v
gramotnostech,"  financovaný  z rozpočtu MŠMT

Rada městského obvodu

souhlasí

se zapojením   Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace
jako  partnera  do projektu "Realizace  lokálních sítí  mateřských škol  v  gramotnostech,"   financovaný   z
rozpočtu  MŠMT,  který  byl   předložen do  Výzvy  č.  02_16_010 Budování  kapacit  pro  rozvoj  škol  I.,   v
Operačním programu Výzkum, vývoj, vzdělávání

3654/90  
16

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství
a kultuře", v části sedmé , čl.1, bodu 1. pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou
organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb v rámci
zajištění školy v přírodě pro žáky základní školy v předpokládané výši Kč 756 000,00  vč. DPH dle důvodové
zprávy
ukládá

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

3655/90  
17

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství
a kultuře", v části sedmé , čl.1, bodu 1. pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Dubina, V. Košaře 6,
příspěvkovou organizaci  za  účelem  vyhlášení  výběrového  řízení  -  zakázky  malého rozsahu na  dodávku
služeb v rámci zajištění školy v přírodě pro žáky základní školy v předpokládané výši Kč 708 000,00  vč.
DPH dle důvodové zprávy
ukládá

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

3656/90  
18

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků  p.p.č. 338/1 ostatní plocha, zeleň a  p.p.č.
342/4 ostatní  plocha,  zeleň,   vše  v  k.ú.  Hrabůvka,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřené
městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení veřejné sítě elektronických komunikací, v celkové délce
130,67 bm ve  prospěch společnosti  PODA a.s.,  IČ: 25816179,  se  sídlem  28.  října  1168/102,  Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu 40.071 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 v částech pozemků, v rozsahu
vyznačeném geometrickými plány č. 1345-607/2014 a č.1334-684/2015.
rozhodla

about:blank
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uzavřít se společností PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
 Ostrava  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

3657/90  
19

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
PODA a.s.,1

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti  k částem pozemků  p.p.č.  654/26 ostatní plocha,  zeleň,  p.p.č.
654/40 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 654/68 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Zábřeh nad
Odrou,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřené  městskému obvodu Ostrava – Jih za  účelem
uložení veřejné sítě elektronických komunikací, v celkové délce 238,37 bm ve prospěch společnosti PODA
a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu
92.661 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 v částech pozemků, v rozsahu
vyznačeném geometrickým plánem č. 3326-679/2016
rozhodla

uzavřít se společností PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
 Ostrava  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

3658/90  
20

Pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním 8 parkovacích stání na částech pozemků p.p.č. 654/26 ostatní plocha, zeleň o výměře 54 m2 a
p.p.č. 654/27 ostatní plocha, zeleň o výměře 62,40 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, svěřených městskému
obvodu Ostrava - Jih, dle situačního zákresu

a

rozhodla pronajmout části pozemků p.p.č. 654/26 ostatní plocha, zeleň  o celkové výměře 54 m2 a p.p.č.
654/27 ostatní plocha,  zeleň  o celkové výměře 62,40 m2 v k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Krylovova,  ve
vlastnictví statutárního města Ostrava,  svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih,  za účelem umístění a
užívání:  
parkovacího stání č. 1 o celkové výměře 15,25 m2 M. T., bytem Krylovova 19, 700 30 Ostrava – Zábřeh
parkovacího stání č. 2 o celkové výměře 13,85 m2 D. V., bytem Krylovova 19, 700 30 Ostrava – Zábřeh
parkovacího stání č. 3 o celkové výměře 13,85 m2 B. T., bytem Krylovova 23, 700 30 Ostrava – Zábřeh
parkovacího stání č. 4 o celkové  výměře 13,85 m2 I. O., bytem Krylovova 25, 700 30 Ostrava – Zábřeh
parkovacího stání č. 5 o celkové výměře 15,25 m2 J. H., bytem Krylovova 21, 700 30 Ostrava – Zábřeh
parkovacího stání č. 6 o celkové výměře 15,25 m2 J. S., bytem Krylovova 19, 700 30 Ostrava – Zábřeh
parkovacího stání č. 7 o celkové výměře 13,85 m2 P. E., bytem Krylovova 21, 700 30 Ostrava – Zábřeh
parkovacího stání č. 8 o celkové výměře 15,25 m2 Mgr. V. L., bytem Výškovická 91, 700 30 Ostrava –
Zábřeh,
s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní
smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu ve znění příloh tohoto materiálu

3659/90  
21

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

Rada městského obvodu

rozhodla

1. pronajmout parkovací stání č. 03 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les,
panu A.  L.,  bytem  Vl.  Vlasákové  936/5,  Ostrava-Bělský  Les,  za  účelem  užívání  parkovacího  stání  pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH
měsíčně

2. pronajmout parkovací stání č. 83 v nadzemním podlaží parkovacího PO 51, stavby bez čp/če, garáž, která
je součástí pozemku parc.č. 225 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka, Ostrava-Bělský Les, panu J.
M.,  bytem L.  Hosáka  1000/11,  Ostrava-Bělský  Les,  za účelem  užívání  parkovacího stání  pro parkování
osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800
Kč včetně DPH do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

a uzavřít  nájemní  smlouvy  ve  znění  vzorové  nájemní  smlouvy  schválené  radou městského obvodu dne
3.12.2015, usnesením č. 1806/48 dle důvodové zprávy

3660/90  
22

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

about:blank
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1) část pozemku p.č.st. 2964/1, zast. pl. o výměře 10,07 m2 (celková výměra 228 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38246 příslušejícího k jednotce 13/414 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, manželům J. a E. V., bytem J. Maluchy 202/49, Ostrava-Dubina
2) část pozemku p.č.st. 2978/1, zast. pl. o výměře 10,42 m2 (celková výměra 238 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o  velikosti  845/19297 příslušejícího k  jednotce  3/99 v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, manželům Ing. P. G. a Mgr. O. G., bytem Horymírova 2950/18, Ostrava-Zábřeh
3) část pozemku p.č.st. 2979/1, zast. pl. o výměře 11,26 m2 (celková výměra 245 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1797/39115 příslušejícího k jednotce 2/85 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova, panu M. Z., bytem Pjanovova 1654/3, Ostrava-Zábřeh

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh tohoto materiálu

3661/90  
23

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na
částech pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Fr. Hajdy

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby veřejné telekomunikační optické sítě v celkové délce cca 73 bm v
rámci  stavby  pod  názvem  „11010-058096  CG5M_OS_OSHAJ_OK“,  pod  povrchem  částí  pozemků  p.p.č.
391/22 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 451/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 456/6 ostatní plocha,
zeleň,  vše v  k.ú.  Hrabůvka,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 391/22 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 451/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 456/6 ostatní plocha, zeleň, vše v
k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem  umístění  veřejné  telekomunikační  optické  sítě  v  celkové  délce  cca  73 bm  v  rámci  stavby  pod
názvem  „11010-058096  CG5M_OS_OSHAJ_OK“,  ve  prospěch  společnosti  Česká  telekomunikační
infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za úhradu 500,- Kč
+ zákonná sazba DPH za každý i započatý bm veřejné telekomunikační optické sítě  

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, užívání a provozování veřejné telekomunikační optické sítě, a to  vše v rozsahu
daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.11.2018 uzavřít se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, Smlouvu o uzavření
budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene – služebnosti,  Smlouvu o  právu provést  stavbu,  ve  znění
přílohy tohoto materiálu

3662/90  
24

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na
části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Zdeňka Bára

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby veřejné telekomunikační optické sítě v délce cca 55 bm v rámci
stavby pod názvem „11010-058383 CG5M_OS_OSYBA_OK“,  pod povrchem části  pozemku parc.č.  100/20
ostatní  plocha,  zeleň v  k.ú.  Dubina  u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 100/20 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění veřejné telekomunikační optické sítě v délce cca 55 bm v rámci
stavby pod názvem „11010-058383 CG5M_OS_OSYBA_OK“, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za úhradu 500,- Kč
+ zákonná sazba DPH za každý i započatý bm veřejné telekomunikační optické sítě  

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, užívání a provozování veřejné telekomunikační optické sítě, a to  vše v rozsahu
daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.11.2018 uzavřít se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, Smlouvu o uzavření
budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene – služebnosti,  Smlouvu o  právu provést  stavbu,  ve  znění
přílohy tohoto materiálu

3663/90  
25

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na
části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby veřejné telekomunikační optické sítě v délce cca 72 bm v rámci
stavby  pod  názvem  „11010-058230  CG5M_OS_OSYTL_OK“,  pod  povrchem  části  pozemku  p.p.č.  391/1
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ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 391/1 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění veřejné telekomunikační optické sítě v délce cca 72 bm v rámci stavby pod
názvem  „11010-058230  CG5M_OS_OSYTL_OK“,  ve  prospěch  společnosti  Česká  telekomunikační
infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za úhradu 500,- Kč
+ zákonná sazba DPH za každý i započatý bm veřejné telekomunikační optické sítě  

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, užívání a provozování veřejné telekomunikační optické sítě, a to  vše v rozsahu
daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.11.2018 uzavřít se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, Smlouvu o uzavření
budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene – služebnosti,  Smlouvu o  právu provést  stavbu,  ve  znění
přílohy tohoto materiálu

3664/90  
26

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací  a umístěním nadzemní přípojky  NN pod názvem stavby „Ostrava 438/42,  Prokop,
přípojka  NNk“  v  délce  cca  30 bm   nad povrchem  části  pozemku p.p.č.  439/33 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace v k. ú.  Zábřeh nad Odrou, ul.  Hulvácká, 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.  439/33 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  za  účelem  umístění  nadzemní  přípojky  NN pod
názvem stavby „Ostrava 438/42, Prokop, přípojka 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 nadzemní přípojky NN

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

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.11.2018 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

3665/90  
27

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
částech pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Husarova x K Odře

Rada městského obvodu

souhlasí

se  vstupem,  realizací  a  umístěním  stavby  podzemní  kabelové  přípojky  NN 0,4 kV pod  názvem stavby
„Ostrava 560/1, p. Hradilová, příp. NNk“ v předpokládané délce  16 bm na částech pozemků parc.č. 263/17
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, parc.č. 530/3 ostatní plocha, silnice, parc.č.
530/4 ostatní plocha, silnice a parc.č. 624/1 ostatní plocha, silnice v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 263/17 vodní
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, parc.č. 530/3 ostatní plocha, silnice, parc.č. 530/4
ostatní  plocha,  silnice  a  parc.č.  624/1 ostatní  plocha,  silnice  v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve  vlastnictví
statutárního města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu Ostrava  - Jih,  za  účelem  umístění  stavby
podzemní kabelové  přípojky NN 0,4 KV pod názvem stavby „Ostrava 560/1,  p.  Hradilová,  příp.  NNk“ v
předpokládané délce 16 bm, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly,  Teplická 874/8,  PSČ 405 02,  za úplatu 500 Kč/bm + zákonná sazba DPH za každý i
započatý bm stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 KV

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 KV

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však 31.10.2018 uzavřít s vlastníkem stavby podzemní kabelové
přípojky NN 0,4 KV - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
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Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti,
smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3666/90  
28

Stanovisko k nabytí pozemků do vlastnictví města, k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží
a ul. K Odře

Rada městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k nabytí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží a ul. K Odře, od
Doc. Jana Brody, bytem Dědická 1019/26, 627 00 Brno - Slatina, do vlastnictví statutárního města Ostravy,
a to:

- pozemek parc.č. 893/107 trvalý travní porost o celkové výměře 3085 m2

- pozemek parc.č. 906/3 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 285 m2

- pozemek parc.č. 906/4 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 14 m2

- pozemek parc.č. 906/5 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 89 m2

- pozemek parc.č. 906/6 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 24 m2

- pozemek parc.č. 906/7 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 21 m2

- pozemek parc.č. 906/8 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 18 m2

- pozemek parc.č. 906/10 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 329 m2

- pozemek parc.č. 908/2 orná půda o celkové výměře 29 m2

- pozemek parc.č. 908/3 orná půda o celkové výměře 27 m2

- pozemek parc.č. 908/4 orná půda o celkové výměře 234 m2

- pozemek parc.č. 911/10 orná půda o celkové výměře 65 m2

- pozemek parc.č. 911/11 orná půda o celkové výměře 682 m2

- pozemek parc.č. 911/12 orná půda o celkové výměře 1704 m2

- pozemek parc.č. 911/13 orná půda o celkové výměře 4439 m2

- pozemek parc.č. 911/14 orná půda o celkové výměře 14 m2

- pozemek parc.č. 911/16 orná půda o celkové výměře 10135 m2

3667/90  
29

Stanovisko k prodeji pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc.č. 832
zahrada (ZPF) o výměře 90 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

3668/90  
30

Ukončení  nájmu  parkovacího  stání  v  parkovacím  objektu  dohodou  a  záměr  pronájmu
parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit  Smlouvu  o  nájmu nebytového  prostoru  –  kryté  stání  č.  2/r/014/1099/06  ze  dne  4.  8.  2006,
uzavřenou s panem A. L., bytem Vl. Vlasákové 936/5, Ostrava-Bělský Les na pronájem parkovacího stání č.
16 v parkovacím objektu PO 32 na ul. Vlasty Vlasákové, umístěném v podzemním podlaží stavby bez čp/če,
obč. vyb.,  která je součástí pozemku parc.č.  121/8, v k.ú.  Dubina u Ostravy,  ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dohodou ke dni 15. 11. 2016 a uzavřít dohodu o
ukončení nájmu ve znění vzorové dohody schválené radou městského obvodu dne 28. 1. 2016, usnesením č.
2045/53
rozhodla

o záměru pronajmout parkovací stání č. 16 v parkovacím objektu PO 32 na ul. Vlasty Vlasákové, umístěné v
podzemním podlaží stavby bez čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 1059 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování osobního motorového vozidla
na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800 Kč měsíčně včetně
DPH do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 ve výši 690 Kč měsíčně včetně DPH

3669/90  
31

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu
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rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 479/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13
m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Dr. Martínka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání

3670/90  
32

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 200/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 39,1 m² v
k.ú. Hrabůvka, ulice Moravská,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem výstavby a užívání dvojgaráže

3671/90  
33

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

Rada městského obvodu

trvá

na svém usnesení č. 2738/68 ze dne 19.5.2016 nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 435/1
ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Stadická, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacího místa

3672/90  
34

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Dolní

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit  záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 235/1 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře
67,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Dolní, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění a užívání 5 parkovacích stání

3673/90  
35

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit  záměr na pronájem částí  pozemků p.p.č.  42/16 ostatní plocha,  jiná plocha a p.p.č.  1060/2
ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 45,61 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění a
užívání 3 parkovacích stání

3674/90  
36

Záměr na pronájem části stavby podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ pod povrchem pozemku
v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru na pronájem prodejního stánku č. 1 o výměře 9 m² jako části stavby podchodu u zastávky MHD
„Poliklinika“  na  ulici  Dr.  Martínka,  pod  povrchem  pozemku  p.p.č.  468/1  ostatní  plocha,  silnice  v  k.ú.
Hrabůvka, vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, a to
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3675/90  
37

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Hrabůvka a k.ú Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy,  svěřené  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  pod  garážemi  cizích  vlastníků  na  dobu  neurčitou  s
tříměsíční výpovědní dobou:

1) pozemek p.č.st. 1157, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Plavecká
2) pozemek p.č.st. 1687/21, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku
3) pozemek p.č.st. 1994/2, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
4) pozemek p.č.st. 2362, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
5) ½ pozemku p.č.st. 2966/14, zast. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova
6) ½ pozemku p.č.st. 2968/8, zast. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
7) ½ pozemku p.č.st. 2968/9, zast. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

3676/90  
38

Zrušení části usnesení o pronájmu parkovacího stání v parkovacím objektu a záměr pronájmu
parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

zrušuje

bod 2. v usnesení č. 3495/86 ze dne 13. 10. 2016 dle důvodové zprávy
rozhodla
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o  záměru pronajmout  parkovacího  stání  č.  41 v  parkovacím  objektu PO 41 na  ul.  Bedřicha  Václavka,
umístěném  v  podzemním  podlaží  stavby  bez  čp/če,  garáž,  která  je  součástí  pozemku  parc.č.  199  –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1095 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování osobního
motorového vozidla na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800
Kč měsíčně včetně DPH do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 ve výši 690 Kč měsíčně včetně DPH

3677/90  
39

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, ČEZ Distribuce, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku  p.p.č. 215/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, v
k.ú.  Hrabůvka,  ve vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřený  městskému obvodu Ostrava – Jih za
účelem uložení podzemní kabelové přípojky NN 0,4  kV a přípojkového  pilíře, v celkové délce 26,5 bm ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly, za celkovou úplatu 14.500 Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění, užívání a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně přípojkového pilíře, a to vše
v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1412-IV10854/2016.
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

3678/90  
40

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k.ú. Výškovice u Ostravy - K.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.č. 849/17 ostatní plocha, neplodná půda,  v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za
účelem uložení přípojky vody a plynu v celkové délce 15,6 bm ve prospěch oprávněné nemovité věci -
budovy č.p. 787, rodinný dům, v k.ú. Výškovice u Ostravy, na pozemku parc.č. 827/2 zapsaného na LV 926
pro k.ú. Výškovice u Ostravy, která je ve vlastnictví M. K. a E. K., oba bytem Drůbeží 787/33a, Ostrava -
Výškovice, za celkovou úplatu 2.340,- Kč + zákonná sazba DPH

Věcné  břemeno  se  sjednává  na  dobu  neurčitou,  "in  rem"  a  obsahem  věcného  břemene  je  povinnost
povinného  trpět  umístění  a  užívání  přípojky  vody  a  plynu  v  rozsahu daném geometrickým plánem č.
823-47/2009.
rozhodla

uzavřít s M. K. a  E. K., oba bytem Drůbeží 787/33a, v k.ú. Výškovice u Ostravy, Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu.

3679/90  
41

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku  p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih
za účelem uložení podzemní kabelové přípojky NN 0,4  kV a pojistkového pilíře, v celkové délce 20,1 bm ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly, za celkovou úplatu 11.500 Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění,  užívání  a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV a pojistkového pilíře,a to vše v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 3310-IV11260/2016.
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

3680/90  
42

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu), zaslání výzvy před podáním výpovědi z
nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o neprodloužení nájemní smlouvy ze dne 24.08.2015 a skončení nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b. 14
R. K., Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh
trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b. 14
R. K., Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh
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rozhodla

podat žalobu u Okresního soudu v Ostravě vůči paní R. K., Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, o vyklizení
bytu č.  14,  o vel.  0+1, standard,  nacházejícího se v  1.  nadz.  podlaží  bytového domu na ul.  Čujkovova
1719/31 v Ostravě-Zábřehu, nebude-li byt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k opuštění bytu
vyklizen a předán zástupci pronajímatele, dle důvodové zprávy

II.
rozhodla

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

Abramovova 1591/16, 1+1, standard, č. b. 7
J. K., Abramovova 1591/16, Ostrava-Zábřeh

3681/90  
43

Pověření  odboru  bytového a  ostatního hospodářství  k uzavírání  nájemních  smluv  a smluv  o
výpůjčkách

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1422/32 ze dne 3. 11. 2011,
svěřuje

v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s OZV č. 14/2013, Statut
města  Ostravy,  v  platném  znění  odboru  bytového  a  ostatního  hospodářství  rozhodování  o  uzavírání
nájemních smluv a smluv o výpůjčce na nebytové prostory s délkou trvání nájmů a výpůjček nejvýše na 30
po sobě jdoucích kalendářních dnů,
zmocňuje

k podpisu smluv dle tohoto usnesení:

1. vedoucí oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor,
2. vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství,
3. vedoucí bytového oddělení.

3682/90  
44

Prominutí nedoplatku z vyúčtování služeb za období od 01.01.2015 do 24.09.2015 (dědicové po
zemřelém nájemci p. J. M.)

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí nedoplatku z vyúčtování služeb za období od 01.01.2015 do 24.09.2015 za bezesmluvní užívání
bytu č. 55 na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, dědicům pí L. H., bytem Krestova 1303/34, Ostrava-
Hrabůvka,  pí  J.  M.,  bytem Volgogradská 2445/60,  Ostrava-Zábřeh a  pí  Z.  M.,  bytem Kubínova 394/58,
Ostrava-Heřmanice  (po  zemřelém  nájemci  p.  J.  M.,  zemř.  08.01.2013),  v  celkové  výši  5.457  Kč  s
příslušenstvím, dle důvodové zprávy

3683/90  
45

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
nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 80
N. E., Čujkovova 34

V. Košaře 4, 0+1, standard, č. b. 48
P.  J., K Náměstí 22, Brušperk

V. Jiřikovského 33, 1+2, standard, č. b. 16
B. Z., Dolní 82

V. Vlasákové 17, 1+2, standard, č. b. 19
Mgr. D. M., B. Václavka 4

Stadická 3, 1+3, standard, č. b. 36
P. L., Kašparova 2

Výškovická 186, 1+3, standard, č. b. 12
P. P., 28. října 269, O.-Mar. Hory a P. D., 28. října 269, O.-Mar. Hory

Volgogradská 14, 1+3, standard, č. b. 1
Mgr. T. I., Výškovická 87
rozhodla
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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

Tylova 4, 0+2, standard, č. b. 47
M. A., Markova 34

Volgogradská 18, 1+3, standard, č. b. 10
C. L., Výškovická 158

Volgogradská 90, 1+3, standard, č. b. 9
K. L., Lumírova 18
rozhodla

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

3684/90  
46

Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla pobočného spolku Základní organizace českého zahrádkářského svazu
Sabinova, Ostrava, IČ: 71223274, v bytové jednotce č. 24 v budově č. p. 191, která je součástí pozemku
parc. č. 110/7 v k.ú. Dubina u Ostravy, na ul. J. Škody č. o. 7, Ostrava-Dubina, jejíž společnými nájemci
jsou pan B. M. a paní D. M.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla spolku po dobu trvání nájemního vztahu pana B. M. a paní
D. M. k dané bytové jednotce.

3685/90  
47

Ukončení nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

B. M., Abramovova 14/1590, č. b. 7
T. M., Horymírova 123/3063, č. b. 25
Š. D., Vaňkova 52/1013, č. b. 22
Š. M., Odborářská 74/678, č. b. 5
Ž. E., Odborářská 72/677, č. b. 7
P. K., V. Košaře 5/124 a P. P., V. Košaře 5/124, č. b. 30
M. O., Jubilejní 62/359, č. b. 4
H. B., Tarnavova 8/3016 a H. R. (trvale bytem Martinovská 73, O.-Martinov), Tarnavova 8/3016, č. b. 20

3686/90  
48

Volné byty v bytovém domě na ul. Jedličkova 1357/8 v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

v  návaznosti  na  zveřejnění   záměru prodeje  zastavěného  pozemku st.  p.  č.  1471,  zastavěná  plocha  a
nádvoří o výměře 342 m2, jehož součástí je stavba – objekt bydlení č.p. 1357 v k.ú. Zábřeh nad Odrou na
ulici Jedličkova č. or. 8 nerealizovat opravy volných bytů v domě na ul. Jedličkova 8/1357 v Ostravě-Zábřehu
a tyto byty nepronajímat, a to nejpozději do 31.12.2017.

3687/90  
49

Žádosti 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

Plzeňská 2619/8, 0+2, standard, č. b. 6
K. Č., Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b. 72
D. Š., Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh

about:blank
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3688/90  
50

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 30.11.2016,
dle důvodové zprávy

Františka Formana 272/49, 0+2, standard, č. b. 5
V. S., Františka Formana 272/49, Ostrava-Dubina

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

Františka Formana 272/49, 0+2, standard, č. b. 5
K. S., Františka Formana 272/49, Ostrava-Dubina

3689/90  
51

Uzavření  dodatku  k  nájemní  smlouvě  na  pronájem prostor  v  budově  Mjr.  Nováka 1455/34,
O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 8/014/1946/08 ze dne 19.12.2008, ve znění dodatků, na pronájem
prostor sloužících podnikání o výměře 1.411,72 m2 v budově č. p. 1455 objekt občanské vybavenosti, který
je součástí pozemku parc. č. st. 1303 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Mjr. Nováka č. o. 34,
Ostrava-Hrabůvka, s výši nájemného 141,45 Kč/m2/rok u výměry 1.392,36 m2 podlahové plochy, s účelem
užívání  provozování  školského zařízení,  a  1.735,88 Kč/m2/rok  u výměry  19,36 m2 podlahové plochy,  s
účelem užívání provozování senátorské kanceláře, jehož nájemcem je Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.,
se sídlem Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 25380401, a to z důvodu prodloužení doby nájmu na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

3690/90  
52

Zveřejnění záměru na k umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě
internetu na střechu bytového domu Tarnavova 3016/8, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

dle  §  39  zákona  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v  platném  znění,  zveřejnit  záměr  k  umístění  antény  a
technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na stávající stožár STA, umístěný na střeše
bytového domu s č. pop. 3016, na ul. Tarnavova č. or. 8 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc.
č.  st 4661, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem poskytnutí internetových služeb nájemcům předměrného
domu na dobu určitou 5 let za výši  úhrady  za  umístění  zařízení 100,00 Kč/měsíc bez DPH a  úhradu za
spotřebu elektrické energie ve výši 250,00 Kč/měsíc bez DPH dle důvodové zprávy

3691/90  
53

Umístění technologického zařízení pro přenos veřejné sítě mobilních telefonů

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části střechy bytového domu č.p. 3022 na ul. Mňukova č. or. 24 v Ostravě - Zábřehu, který je
součástí pozemku parc. č. st. 4760 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se
sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha-Stodůlky, IČ: 25788001, k umístění technologického zařízení pro
přenos signálů veřejné sítě  mobilních telefonů,  a to na dobu určitou 5 let s výší nájemného 166 000,00
Kč/rok bez DPH dle důvodové zprávy.

3692/90  
54

Podání podnětu občana městského obvodu paní O. K.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podněty paní O. K., nájemkyně bytu č. 7, v bytovém domě  na ul. Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh ze
dne 24.9.2016 a 10.10.2016.
a souhlasí

s návrhem odpovědi v rozsahu Přílohy č. 2

3693/90  
55P

Návrh  odměn  ředitelům  příspěvkových  organizací  zřízených  Statutárním  městem  Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih  v  souladu  se  zákonem  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  v  platném  znění  a  v  souladu  se
"Zásadami  pro  stanovení  příplatku  za  vedení,  pro  poskytování  osobního,  zvláštního  a  specializačního
příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
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obvodem Ostrava-Jih", dle důvodové zprávy

3694/90  
56P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Rekonstrukce bytu č. 4,
Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka” VZ 161.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  VZ 161.16  na  stavební  práce  "
„Rekonstrukce bytu č. 4, Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka” 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 s
doplněním
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

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 161.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 06. 02. 2017

3695/90  
57P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce slepé části
ulice Drůbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební  práce  VZ  167.16
"Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí“ 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. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
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. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá
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Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné zakázky  malého rozsahu VZ 167.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 01. 2017

3696/90  
58P

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební  práce  VZ  159.16
"Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka“ 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. Vladislava Strnadlová, 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, odbor investiční
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné zakázky  malého rozsahu VZ 159.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 01. 2017

3697/90  
59P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Nákup velkokapacitních
myček do školních kuchyní ZŠ Kosmonautů 15 a ZŠ MUDr. Lukášové

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 98.16 "Nákup
velkokapacitních myček do školních kuchyní ZŠ Kosmonautů 15 a ZŠ MUDr. Lukášové" a o uzavření kupní
smlouvy s vybraným uchazečem:
- PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, adresa pro doručení Mezibranská
1579/4, 110 00 Praha 1, IČO: 28685521, za nabídkovou cenu Kč 1.918.000,00 bez DPH, tj. Kč 2.320.780,00
vč. DPH  a s lhůtou plnění 28 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,
- jako druhým v pořadí s uchazečem Finezza facility s.r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO:
29398096, za nabídkovou cenu Kč 2.149.740,00 bez DPH, tj. Kč 2.601.186,00 vč. DPH a s lhůtou plnění 55
kalendářních dnů od podpisu smlouvy
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  podlimitní  veřejné  zakázky  na  dodávky  VZ  98.16  "Nákup
velkokapacitních myček do školních kuchyní ZŠ Kosmonautů 15 a ZŠ MUDr. Lukášové"
Termín: 31. 12. 2016
Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit  návrh kupní  smlouvy  s vybraným uchazečem na realizaci  této  podlimitní  veřejné  zakázky   na
dodávky  VZ 98.16 "Nákup velkokapacitních myček  do školních kuchyní  ZŠ Kosmonautů 15 a  ZŠ MUDr.
Lukášové"
Termín: 02. 12. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit  návrh kupní  smlouvy  s vybraným uchazečem na realizaci  této  podlimitní  veřejné  zakázky   na
dodávky  VZ 98.16 "Nákup velkokapacitních myček  do školních kuchyní  ZŠ Kosmonautů 15 a  ZŠ MUDr.
Lukášové"
Termín: 09. 12. 2016

about:blank
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3698/90  
60P

Výzva  (zjednodušené  podlimitní  řízení,  podlimitní  veřejná  zakázka  na  dodávku)   -
"Rekonstrukce nám. Gen. Svobody – SO 104 - Dětské hřiště, Ostrava-Hrabůvka" VZ 156.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku VZ 156.16 "Rekonstrukce nám.
Gen. Svobody – SO 104 - Dětské hřiště, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a části III.  Zásad pro zadávání veřejných
zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

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

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

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

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  podlimitní  veřejné  zakázky  na  dodávku VZ 156.16 a  předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo této veřejné zakázky
Termín: 28. 03. 2017

3699/90  
61P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení,  podlimitní veřejná zakázka na dodávky)  -  VZ 109.16
"Dodávka 5 ks samojízdných sekaček se sběrem pokosené trávy"

Rada městského obvodu

rozhodla

uveřejnit výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 109.16 "Dodávka 5 ks
samojízdných sekaček se sběrem pokosené trávy" 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 s úpravou
jmenuje

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

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

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

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

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  podlimitní  veřejné  zakázky  na  dodávku VZ 109.16 a  předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy této veřejné zakázky
Termín: 27. 01. 2017

3700/90  
62P

Výzva (zjednodušené  podlimitní  řízení,  podlimitní  veřejná  zakázka na  služby)   -  VZ 165.16
"Poskytování přepravní služby Senior expres"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 165.16 "Poskytování přepravní
služby Senior expres"  dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
Městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových  organizací,  ve  znění  pozdějších  změn,
dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové

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

náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk Ph.D., místostarosta obvodu
2. Bc. Jana Šťastová, odbor sociální péče
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. RNDr. František Staněk Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
4. JUDr. Petr Holášek, vodoucí odboru právního
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

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

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 165.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o přepravě k této veřejné zakázce
Termín: 28. 02. 2017

3701/90  
63

Zveřejnění  záměru na  prostory  sloužící  podnikání  v  bytovém domě na ul.  Volgogradská 20,
O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na výpůjčku prostor
I.  o  výměře  55 m2 v  bytovém domě ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřeném městskému
obvodu Ostrava-Jih, č. p. 2464, který je součástí pozemku parc. č. st. 2870 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul.
Volgogradská  č.  o.  16,  Ostrava-Zábřeh,  na  dobu  neurčitou  s  tříměsíční  výpovědní  dobou,  za  účelem
provozování odborného sociálního poradenství,

II. o výměře 53,21m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému
obvodu Ostrava-Jih, č. p. 2464, který je součástí pozemku parc. č. st. 2870 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul.
Volgogradská  č.  o.  16,  Ostrava-Zábřeh,  na  dobu  neurčitou  s  tříměsíční  výpovědní  dobou,  za  účelem
provozování odborného sociálního poradenství, dle důvodové zprávy

3702/90  
64

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
PODA a.s.,2

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků  p.p.č. 100/1 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č.
100/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 100/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 623/88
ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 632/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 637/6 ostatní plocha, jiná
plocha, p.p.č. 706/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 623/83 ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem
uložení veřejné sítě elektronických komunikací, v celkové délce 784,69 bm ve prospěch společnosti PODA
a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou úplatu
263.840 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 v částech pozemků, v rozsahu
vyznačeném geometrickými plány. č. 3086-112a/2014 a č. 3086-112b/2014
rozhodla

uzavřít se společností PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
 Ostrava  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

3703/90  
65

Pronájem parkovacího stání č. 51/2 v parkovacím objektu PO 31, ul. Bohumíra Četyny

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout parkovací stání č. 51/2 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, budovy bez čp./če.,
garáž, které stojí na pozemku parc. č. 162 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský
Les:

paní R. Š., bytem Bohumíra Četyny 930/2,  Ostrava-Bělský Les,  za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800
Kč včetně DPH měsíčně do 31.12.2016 a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH od 1.1.2017

a uzavřít  nájemní  smlouvu ve  znění  vzorové  nájemní  smlouvy  schválené  radou městského obvodu dne
3.12.2015, usnesením č. 1806/48 dle důvodové zprávy

3704/90  
66

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě "Nákup interaktivních tabulí do mateřských škol Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě "Nákup interaktivních tabulí do mateřských škol Ostrava-Jih" s
poskytovatelem AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, Praha 10, 102 00, IČO: 48108375 dle důvodové zprávy
ukládá

JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh Dodatku č. 1 ke  Kupní smlouvě  "Nákup interaktivních tabulí do mateřských škol Ostrava-Jih"
Termín: 15. 11. 2016
Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě "Nákup
interaktivních tabulí do mateřských škol Ostrava-Jih"
Termín: 21. 11. 2016

3705/90  
67

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

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 67, týkající se souhlasu se zapojením do projektů  Základní škole  a mateřské
škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci

3706/90  
68

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

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č.  68,  týkající  se souhlasu se zapojením do projektů  Základní škole  Ostrava -
Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci.

3707/90  
69

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

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 69, týkající se souhlasu se zapojením do projektu "Komplexní modernizace učeben
s bezbariérovým přístupem" Základní škole Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci

3708/90  
70

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

Rada městského obvodu
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stahuje

z jednání rady materiál č. 70, týkající se souhlasu se zapojením do projektu "Technické a řemeslné dílny"
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci

3709/90  
71P

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

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 71P, týkající se přehledu o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 300 tis.
bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III. čtvrtletí r. 2016.

3710/90  
72

Smlouva o poskytování služeb informačních technologií – Dodatek č.1

Rada městského obvodu

souhlasí

s  uzavřením  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  poskytování  služeb  informačních  technologií,  uzavřené  mezi
Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a společností QCM, s.r.o.
pověřuje

starostu  Bc.  Martina  Bednáře  k  podpisu  Dodatku  č.1  ke  Smlouvě  o  poskytování  služeb  informačních
technologií.

3711/90  
73P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Místní komunikace- ulice
V. Jiřikovského - Kaminského

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 162.16 "Místní komunikace- ulice V. Jiřikovského - Kaminského" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným dodavatelem:
- JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČO: 25855581, za nabídkovou cenu Kč
1.948.068,10 bez DPH, tj. Kč 2.357.162,40 vč. DPH  a s lhůtou realizace 53 kalendářních dnů od zahájení
díla, a
- jako druhým v pořadí s účastníkem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, pobočka Ostrava,
Sládkova 14, 702 00 Ostrava, IČO: 26177005,  za nabídkovou cenu Kč 2.297.278,32 bez DPH, tj. Kč
2.779.706,77 vč. DPH  a s lhůtou realizace 45 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky nna stavební práce VZ 162.16 "Místní komunikace- ulice V. Jiřikovského - Kaminského"
Termín: 31. 12. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
162.16 "Místní komunikace- ulice V. Jiřikovského - Kaminského"
Termín: 25. 11. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
162.16 "Místní komunikace- ulice V. Jiřikovského - Kaminského"
Termín: 02. 12. 2016

about:blank

22 z 23 21.11.2016 8:11



about:blank

23 z 23 21.11.2016 8:11


