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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 112. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 16. 5. 2017 09:00

(usn. č. 4717/112 - usn. č. 4722/112)

Bc. Martin Bednář

RNDr. František Staněk Ph.D. místostarosta

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

24.5.2017 13:27
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Přehled usnesení 112. schůze Rady městského obvodu, ze dne 16. 5. 2017 09:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

4717/112 2.

výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch (Věra Válková, místostarostka)

4718/112 3P.

Smlouva na dopracování projektové dokumentace na akci"Náměstí O-Jih, veřejný prostor, Hrabůvka" (Bc.
František Dehner, místostarosta)

4719/112 4.

Revokace usnesení č. 4657/111 ze dne 11.05.2017 - pronájem garáže č. 3 v bytovém domě na ul. Oráčova
1326/1, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

4720/112 5.

Výpověď z nájmu nebytového prostoru v objektu na ul. Horní 287/81, O.-Dubina (Markéta Langrová, člen
rady)

4721/112 6.

Souhlas s přenecháním užívání pronajatého pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4722/112 7.

Návrh na schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s opravou ul. U Nové
školy (Věra Válková, místostarostka)

staženo

Účetní závěrka za rok 2016 Technických služeb Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, IČ 66739331 (Věra
Válková, místostarostka)

1.
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4717/112
2

výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch
Rada městského obvodu
rozhodla
dle článku 2, písmeno B) odst.1 "Smlouva o zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých
ploch" o zahájení II. pokosu travnatých ploch v Městském obvodu Ostrava - Jih

a pověřuje
vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb Mgr. Daniela Jeřábka k podpisu výzvy k zahájení II. kosení
travnatých ploch s vybranými uchazeči této veřejné zakázky a k předání výzvy zhotovitelům
4718/112
3P

Smlouva na dopracování projektové dokumentace na akci"Náměstí O-Jih, veřejný prostor,
Hrabůvka"
Rada městského obvodu
revokuje
usnesení č. 4520/107 z 13.4.2017 o uzavření smlouvy na dopracování projektové dokumentace na akci
"Náměstí obvodu O - Jih, veřejný prostor, Hrabůvka"
rozhodla
o vyjímce ze ZÁSAD pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih a jím řízených příspěvkových organizací, a to ustanovení dle části II. skupiny B - článku I. z
důvodu uzavření výše uvedené smlouvy se zhotovitelem PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. IČO 277787443
rozhodla
o uzavření smlouvy na dopracování projektové dokumentace na akci "Náměstí O-Jih, veřejný prostor,
Hrabůvka" s firmou PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. IČO 27787443, dle předloženého návrhu
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
předat návrh smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony na akci "Náměstí O-Jih, veřejný prostor, Hrabůvka"
Termín: 20. 06. 2017

4719/112
4

Revokace usnesení č. 4657/111 ze dne 11.05.2017 - pronájem garáže č. 3 v bytovém domě na
ul. Oráčova 1326/1, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
revokuje
své usnesení č. 4657/111 ze dne 11.05.2017,
rozhodla
o pronájmu garáže č. 3 o výměře 17, 44 m2 v bytovém domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 1326, který je součástí pozemku parc. č. st. 1286 v k.ú.
Hrabůvka, na ul. Oráčova č. or. 1, Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s
výší měsíčního nájemného 1.200 Kč vč. DPH, za účelem garážování motorového vozidla, paní L. V., bytem
Stadická 1369/3, O.-Hrabůvka, dle důvodové zprávy.

4720/112
5

Výpověď z nájmu nebytového prostoru v objektu na ul. Horní 287/81, O.-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru o celkové výměře 347 m2 v objektu č. p. 1492, stavba
občanského vybavení, který je součástí pozemku, zast. plocha a nádvoří, parc. č. st. 1800/9 v k.ú.
Hrabůvka, na ul. Horní č. or. 55, Ostrava-Hrabůvka, nájemci panu Pavlu Fraisovi, IČ: 10630066, se sídlem
Mitrovická 106/473, Ostrava-Nová Bělá, dle důvodové zprávy.

4721/112
6

Souhlas s přenecháním užívání pronajatého pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká
Rada městského obvodu
souhlasí
s přenecháním části pozemku p.p.č. 654/67 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 8.136
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, užívaného na základě Nájemní smlouvy č. 7/014/683/09 ve znění dodatků FC OSTRAVA
- JIH, zapsanému spolku, IČ 70312966, se sídlem Krasnoarmějců 2283/26a, Zábřeh, 700 30 Ostrava, do
užívání Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci, IČ: 73184560, se sídlem Dr. Martínka
1439/4, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, a to bezúplatně:
- ve dnech 22.5.-31.5.2017 za účelem konání akce „Slavnosti obvodu Ostrava - Jih“
- ve dnech 13.7., 3.8. a 24.8.2017 za účelem konání „Letního kina
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4722/112
7

Návrh na schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti s opravou ul.
U Nové školy
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava – Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, a to v II. části oddílu A při
zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souvislosti s realizací opravy ul. U Nové školy
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