
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

RNDr. František Staněk Ph.D. místostarosta

z 135. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 12. 10. 2017 10:00

(usn. č. 5451/135 - usn. č. 5518/135)

1 z 23



Přehled usnesení 135. schůze Rady městského obvodu, ze dne 12. 10. 2017 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5451/135 1. Návrh rozpočtových opatření č. 32/2017 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5452/135 2. Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce (Věra Válková, místostarostka)

5453/135 3. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Věra Válková,
místostarostka)

5454/135 4. Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2017/2018 určený pro zóny číslo 1, 2, 4, 5
(RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

5455/135 5. Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2017/2018 určený pro zóny číslo 3, 6 (RNDr.
František Staněk, Ph.D. místostarosta)

5456/135 6. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5457/135 7. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova
100, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5458/135 8. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

5459/135 9. Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5460/135 10. Souhlas s přijetím věcného daru pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou
organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

5461/135 11. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubna V.
Košaře 6, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5462/135 12. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5463/135 13. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5464/135 14. Změna odpisového plánu na rok 2017 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5465/135 15. Dohody o ukončení nájemních smluv v objektu na ul. Horní 55, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

5466/135 16. Prominutí ušlého nájemného (nedoplatku vyúčtování služeb) po zemřelém p. P. K. a p. J. J. (Markéta
Langrová, člen rady)

5467/135 17. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

5468/135 18. Provedení oprav volného bytu č. 4 v bytovém domě na ulici Edisonova 404/5, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

5469/135 19. Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu vyčl. pro potřeby sociálního bydlení (Markéta Langrová, člen rady)

5470/135 20. Ukončení smluvního vztahu o provádění úklidu společných prostor v bytových domech: V. Jiřikovského
167/27, 170/33, 171/35, 172/37 a J. Škody 188/1, 183/4, 192/9, Ostrava-Dubina (Markéta Langrová, člen
rady)

5471/135 21. Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce prostoru v objektu V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

5472/135 22. Žádost o poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Horní 55,
O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

5473/135 24. Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta
Langrová, člen rady)

5474/135 25. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek
přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

5475/135 26. Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5476/135 27. Prominutí úroků z prodlení (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5477/135 28. Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5478/135 29. Revokace usnesení a stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5479/135 30. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  -  služebnosti na části
pozemku  v  k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5480/135 31. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti, k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Husarova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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5481/135 32. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. U Výtopny (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5482/135 33. Souhlas vlastníka sousedního pozemku s umístěním stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

5483/135 34. Stanovisko k prodeji nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5484/135 35. Stanovisko k záměru prodeje podílů na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

5485/135 36. Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5486/135 37. Záměr na pacht pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy v blízkosti řeky Odry (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5487/135 38. Záměr na prodej podílu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5488/135 39. Záměr na pronájem části pozemku  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Studia (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5489/135 41. Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě "ul. Krokova", k.ú. Zábřeh nad Odrou (1) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5490/135 42. Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě "ul. Krokova", k.ú. Zábřeh nad Odrou (2) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5491/135 43. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5492/135 44. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, GasNet, s.r.o. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

5493/135 46. Žádost o stanovisko k umístění stavby na části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. J. Herolda (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

5494/135 47. Odpis pohledávek s příslušenstvím - V. F. (Bc. Martin Bednář, starosta)

5495/135 48. Žádost o udělení souhlasu s prominutím a vzdáním se práva na pohledávku - S. L. (Bc. Martin Bednář,
starosta)

5496/135 49P. Jmenování vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr.
Petr Mentlík, tajemník úřadu)

5497/135 50P. Jmenování vedoucí odboru podpory volených orgánů Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Petr
Mentlík, tajemník úřadu)

5498/135 51P. Odpis nerealizované projektové dokumentace (Bc. František Dehner, místostarosta)

5499/135 52P. Schválení Smlouvu o uzavření smluv budoucích o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) (Bc. František Dehner, místostarosta)

5500/135 53P. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie (Bc. František Dehner, místostarosta)

5501/135 54P. Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
10.16 Dynamický nákupní systém "Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského
obvodu Ostrava - Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5502/135 55P. Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS "Provádění
oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5503/135 56P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 173.16 Zpracování
projektové dokumentace - Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy "B" ÚMOb Ostrava-Jih, ul.
Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5504/135 57P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 18.17 Zpracování
projektové dokumentace "Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava-Zábřeh" (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5505/135 58P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 84.17 Zpracování
projektové dokumentace na "Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka" (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5506/135 59P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 11.17
Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

5507/135 60P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 79.17
Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

5508/135 61P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Úprava technologie ÚT v
předávací stanici na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh“ VZ 114.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
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5509/135 62P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Modernizace sauny vč. zázemí MŠ
Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice" VZ 105.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

5510/135 63P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Vybudování 3 minihřišť na ul. Fr.
Formana, M. Fialy a Aviatiků"  VZ 103.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5511/135 64. Souhlas se zapojením do projektů  Základní škole  a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

5512/135 65P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - VZ 96.17 Náměstí
Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5513/135 66P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 80.17
Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5514/135 67. Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. NB 367/07 o dodávce prací a služeb v oblasti
automatizovaného zpracování dat (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5515/135 68. Návrh na uzavření Dodatku č. 4 k Dohodě o režimu předávání datových souborů k automatizovanému
podání poštovních poukázek B (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

5516/135 69. Návrh programu 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 2. 11. 2017 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

5517/135 70P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)  - VZ 98.17 "Poskytování
přepravní služby Senior expres (2018-2020)" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

5518/135 71P. Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-
Hrabůvce, ul. Horní 55“ - dodatek č. 2 (Bc. František Dehner, místostarosta)

staženo 23. Žádost o uzavření dohody o splátkách (J G Centrum, s.r.o.) (Markéta Langrová, člen rady)

staženo 40. Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní a Moravská – reklama (variantní návrh) (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

staženo 45. Žádost o předchozí souhlas rady města k dlouhodobému pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.
Klegova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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5451/135  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 32/2017 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2017

Rada městského obvodu

schvaluje

a) změnu závazného ukazatele dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3699, pol. 5169 o 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 363 o 200 tis. Kč

2)
- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5169 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 3900, pol. 5494 o 5 tis. Kč
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

schválit rozpočtové opatření, kterým se

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 840 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG dle bodu 2) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 1 840 tis. Kč  

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 6011 o 300 tis. Kč

5)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 484 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 170001 o 484 tis. Kč

6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 950 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 1 950 tis. Kč

7)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5171 o 480 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 6012 o 480 tis. Kč

8)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1176 o 226 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, ORG 1163 o 109 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG dle bodu 8) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 226 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, ORG 170002 o 109 tis. Kč
ukládá

místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit návrh na rozpočtová opatření dle bodů  3) - 8) důvodové
zprávy předloženého materiálu zastupitelstvu městského obvodu

5452/135  
2

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové
zprávy

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 4
S. V., bytem Ostrava-Hrabůvka,

5453/135  
3

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
za období od 01.07.2017 do 30.09.2017

5454/135  
4

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2017/2018 určený pro zóny číslo
1, 2, 4, 5

Rada městského obvodu

a souhlasí
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s návrhem plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2017/2018 určený pro zóny číslo
1, 2, 4, 5

5455/135  
5

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2017/2018 určený pro zóny číslo
3, 6

Rada městského obvodu

a souhlasí

s návrhem plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2017/2018 určeným pro zóny 3, 6

5456/135  
6

Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

konkurzní komisi včetně tajemníka komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace v tomto složení :
1) předseda komise                - Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise                   - Ing. Gabriela Tóthová, zástupce zřizovatele
                                               - Mgr. Kazimierz Worek, zástupce ČŠI
                                               - PaedDr. Stanislava Šmídová, zástupce KÚ
                                               - Mgr. Renáta Šimečková, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                               - Ing. Pavla Rošková, zástupce školské rady
                                         - Mgr. Miloš Kosík, Ph.D., odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v
oblasti školství
3) tajemník komise             - Zuzana Böhmová, zaměstnanec zařazený do odboru strategického rozvoje,
vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá

starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise

5457/135  
7

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v
celkové hodnotě Kč 43 181,70 dle předloženého návrhu
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

5458/135  
8

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové
organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 489 537,87
ukládá

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

5459/135  
9

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, 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

5460/135  
10

Souhlas s přijetím věcného daru pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím věcného daru v hodnotě Kč 1 500,00 do vlastnictví Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická
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64, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

5461/135  
11

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení Základní škole a mateřské škole
Ostrava-Dubna V. Košaře 6, příspěvkové organizace

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 690
000,00 včetně DPH dle důvodové zprávy
ukládá

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

5462/135  
12

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace

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-Zábřeh,
Kosmonautů 15, 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 1 755 105,00 včetně DPH dle důvodové zprávy
ukládá

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

5463/135  
13

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neudělení 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-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení  -  zjednodušené podlimitní
řízení na realizaci projektu Jazyková učebna Kosmonautů 15, včetně zajištění komplexního bezbariérového
přístupu v předpokládané výši Kč 9 485 248,00 bez DPH dle důvodové zprávy

5464/135  
14

Změna odpisového plánu na rok 2017 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2017
- Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové
organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,  příspěvkové organizaci
- Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkoé organizaci dle důvodové zprávy

5465/135  
15

Dohody o ukončení nájemních smluv v objektu na ul. Horní 55, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

I. žádost paní Ingrid Fabiánové, IČ: 62264371, se sídlem Kaminského 567/21, Ostrava-Nová Bělá, o
ukončení nájemní smlouvy dohodou, dle důvodové zprávy

II. žádost pana Luďka Kreisse, IČ: 10633472, se sídlem Mitrovická 163/291, Ostrava-Stará Bělá, o ukončení
nájemní smlouvy dohodou, dle důvodové zprávy
rozhodla

I. o ukončení nájemní smlouvy č. 2/b/032/91/99, ve znění pozdějších dodatků prostoru sloužícího podnikání
o výměře 173,62 m2 v budově č.p. 1492 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st.
1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce, s
nájemcem paní Ingrid Fabiánovou, IČ: 62264371, se sídlem Kaminského 567/21, Ostrava-Nová Bělá,
dohodou ke dni 31.10.2017, v rozsahu dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy
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II. o ukončení nájemní smlouvy č. 2/b/014/639/04, ve znění pozdějších dodatků prostoru sloužícího
podnikání o výměře 75,70 m2 v budově č.p. 1492 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku
p. č. st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55 v Ostravě-
Hrabůvce, s nájemcem Luďkem Kreissem, IČ: 10633472, se sídlem Mitrovická 163/291, Ostrava-Stará
Bělá, dohodou ke dni 31.10.2017, v rozsahu dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

5466/135  
16

Prominutí ušlého nájemného (nedoplatku vyúčtování služeb) po zemřelém p. P. K. a p. J. J.

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o prominutí ušlého nájemného a nedoplatku vyúčtování služeb za byt č. na ul. Plzeňská, Ostrava-Zábřeh,
dědici pí D. K., bytem Odry (po zemřelém nájemci p. P. K., zemř. 22.07.2016), za období od 23.07.2016 do
28.03.2017 ve výši 6.858 Kč s příslušenstvím a nedoplatek z vyúčtování služeb spojených s bydlením za
rok 2016 ve výši 1.669 Kč s příslušenstvím, tj. v celkové výši 8.527 Kč s příslušenstvím, dle důvodové
zprávy

II.
o prominutí ušlého nájemného za byt na ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, dědici Ing. H. P., bytem Darkovice
(po zemřelém nájemci p. J. J., zemř. 10.04.2017), za období od 11.04.2017 do 20.07.2017 v celkové výši
4.910 Kč s příslušenstvím, dle důvodové zprávy

5467/135  
17

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o
nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 24
K. T., Pavlovova, O.-Zábřeh

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 57
Č. D., B. Václavka, O.-Bělský Les

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 47
B. A., Edisonova, O.-Hrabůvka

V. Košaře 3, 0+1, standard, č. b. 58
G. A., O.-Mor. Ostrava

B. Četyny 2, 1+1, standard, č. b. 61
J. D., Horní 791/3, O.-Hrabůvka

Rodimcevova 25, 1+2, standard, č. b. 4
D. Z., Pavlovova, O.-Zábřeh a D. T., Pavlovova, O.-Zábřeh

Edisonova 29, 1+2, standard, č. b. 1
B. J., B. Četyny, O.-Bělský Les a B. J., B. Četyny, O.-Bělský Les

Jubilejní 34, 1+1, standard, č. b. 1
MDDr. L. P., Bystřice

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 62
F. V., Pjanovova, O.-Zábřeh
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

II.

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

B. A, Edisonova, O.-Hrabůvka, 
D. Z., a D. T., Pavlovova, O.-Zábřeh

5468/135  
18

Provedení oprav volného bytu č. 4 v bytovém domě na ulici Edisonova 404/5, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

se stanovením termínu zahájení oprav volného bytu č. 4 v bytovém domě č. pop. 404 na ulici Edisonova 5,
který je součástí pozemku parc. č. st. 356/1, v k.ú. Hrabůvka, po dokončení realizace jmenovité akce
"Oprava ZTI (zdravotně technické instalace) v bytových domech Edisonova 404/5 a Velflíkova 287/12,

8 z 23



Ostrava-Hrabůvka" a jejího protokolárního předání zadavateli, dle důvodové zprávy.

5469/135  
19

Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu vyčl. pro potřeby sociálního bydlení

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

Š. P., Tarnavova a Š. J., Tarnavova,    
K. M., Čujkovova,
S. L., V. Košaře,
Č. P.,  trvale bytem Letecká a Č. B. K., trvale bytem Krestova, 
RNDr. V. J., trvale bytem O.-Lhotka, 
K. Z., trvale bytem Svornosti, O.-Zábřeh a K. D., trvale bytem Svornosti, O.-Zábřeh, 
Š. S., trvale bytem J. Kotase, O.-Hrabůvka, 
Bc. J. Š.

II.

o pronájmu bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti
smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b. 21
B. N., Čujkovova

5470/135  
20

Ukončení smluvního vztahu o provádění úklidu společných prostor v bytových domech: V.
Jiřikovského 167/27, 170/33, 171/35, 172/37 a J. Škody 188/1, 183/4, 192/9, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď smlouvy o dílo ze dne 20.9.2017 fyzické osoby Tomáše Strejce, se sídlem Výškovická 2648/55,
Ostrava-Zábřeh, IČ: 42066247, na provádění úklidu společných prostor v bytových domech:  
a) č. pop. 167 na ul. V. Jiřikovského č. or. 27, který je součástí pozemku parc.č. 71/38, v k.ú. Dubina u
Ostravy,
b) č. pop. 170 na ul. V. Jiřikovského č. or. 33, který je součástí pozemku parc.č. 71/41, v k.ú. Dubina u
Ostravy,
c) č. pop. 171 na ul. V. Jiřikovského č. or. 35, který je součástí pozemku parc.č. 71/42, v k.ú. Dubina u
Ostravy,
d) č. pop. 172 na ul. V. Jiřikovského č. or. 37, který je součástí pozemku parc.č. 71/43, v k.ú. Dubina u
Ostravy,
e) č. pop. 188 na ul. J. Škody č. or. 1, který je součástí pozemku parc.č. 110/10, v k.ú. Dubina u Ostravy,
f) č. pop. 183 na ul. J. Škody č. or. 4, který je součástí pozemku parc.č. 71/63, v k.ú. Dubina u Ostravy,
g) č. pop. 192 na ul. J. Škody č. or. 9, který je součástí pozemku parc.č. 110/6, v k.ú. Dubina u Ostravy,
a to ke dni 31.10.2017, dle důvodové zprávy.

5471/135  
21

Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce prostoru v objektu V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 28.11.2016 na výpůjčku prostoru v I.
nadzemním podlaží  pavilonu UV 11-A o výměře 575,53 m2 a I. nadzemního podlaží pavilonu K2Z-A o
výměře 116,25 m2 v budově č.p. 2948 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st.
4591 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, s
vypůjčitelem příspěvkovou organizací Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ: 66739331,
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava-Zábřeh, z důvodu rozšíření prostor o výměru 229,04 m2 ve II.
nadzemním podlaží pavilonu UV 11-A výše specifikovaného objektu, v rozsahu předloženého návrhu, dle
důvodové zprávy

5472/135  
22

Žádost o poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Horní
55, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnout slevu z nájemného ve výši 50 % za období od 01.07.2017 do 31.08.2017 za pronájem prostor
sloužících podnikání v budově č. p. 1492, která je součástí pozemku p. č. st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka,
adresní místo Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce, jehož nájemcem byla paní Vladimíra Vysocká, se sídlem
Josefa Kotase 1181/13, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 62259652, z důvodu dřívějšího vyklizení těchto
prostor v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu na ulici Horní 55, dle důvodové zprávy

5473/135  
24

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla
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o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření
smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Čujkovova 1719/31, 0+1, standard, č. b. 65
M. T., Ostrava-Zábřeh

Jubilejní 307/51, 0+3, standard, č. b. 6
L. D., a J. D., Jubilejní, Ostrava-Hrabůvka

Hasičská 114/1, 1+1, standard, č. b. 13
R. H., Ostrava-Hrabůvka

5474/135  
25

Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a žádost o 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, ve znění
pozdějších předpisů, ke dni 31.10.2017, dle důvodové zprávy

Volgogradská 2388/128, 1+3, standard, č. b. 4
L. M., Ostrava-Zábřeh

II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.11.2017 na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Volgogradská 2388/128, 1+3, standard, č. b. 4
V. M., Ostrava-Zábřeh

5475/135  
26

Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání ve znění přílohy tohoto materiálu, za prokazatelné
bezesmluvní užívání pozemku p.p.č. 148/4 zahrada o výměře 129 m2 a části pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, s MUDr. O. C., bytem  700 30
Ostrava – Zábřeh, za období od 1.9.2013 do 27.7.2017 na částku ve výši 11,- Kč/m2/rok, tj. celkem
8.768,- Kč

5476/135  
27

Prominutí úroků z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

neprominout pohledávku - úroky z prodlení ve výši 911,- Kč vzniklé neuhrazením nájemného v termínu
splatnosti společnosti GYNET AH spol. s r.o., se sídlem Antošovická 226/345, Koblov, 711 00 Ostrava, IČ
258 76 457

5477/135  
28

Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 101/33 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m², v k.ú. Dubina
u Ostravy, ul. A. Poledníka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, společnosti MAYWAND STAV. s.r.o., IČ: 27801462, se sídlem Horymírova 2986/126, 700 30
Ostrava-Zábřeh, za účelem umístění a provozování zmrzlinového stánku, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou, za cenu 10 Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku 40 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu ve
znění přílohy tohoto materiálu

5478/135  
29

Revokace usnesení a stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 4947/121 ze dne 29.6.2017
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č.
215/13 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 517 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Edisonova, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města
Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část pozemku
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5479/135  
30

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby telekomunikační optické sítě v rámci stavby pod názvem „OMS
OMS PODA Ostrava, přípojka Klegova 19,21,23“, v délce cca 55 bm pod povrchem části pozemku p.p.č.
485/20 ostatní plocha, jiná plocha 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. 485/20 ostatní
plocha, jiná plocha v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění telekomunikační optické sítě v délce cca 55 bm v rámci stavby pod
názvem „OMS OMS PODA Ostrava, přípojka Klegova 19,21,23“, ve prospěch společnosti PODA a.s., IČ: 258
16 179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za úhradu 500,- Kč + zákonná
sazba DPH za každý i započatý bm telekomunikační optické sítě

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

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.10.2019 uzavřít se společností PODA a.s., IČ: 258 16
179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto
materiálu

5480/135  
31

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti, k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Husarova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby splaškové kanalizační přípojky v délce cca 14,4 bm v rámci stavby
pod názvem „Kanalizační přípojka Husarova 87", na částech pozemků parc.č. 530/4 ostatní plocha, silnice,
parc.č. 558/5 zahrada (ZPF), parc.č. 558/8 zahrada (ZPF) v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 530/4 ostatní
plocha, silnice, parc.č. 558/5 zahrada (ZPF), parc.č. 558/8 zahrada (ZPF) v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění
stavby splaškové kanalizační přípojky v délce cca 14,4 bm v rámci stavby pod názvem „Kanalizační přípojka
Husarova 87“, ve prospěch pozemku parc.č. 556/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný
dům č.p. 768 v k.ú. Výškovice u Ostravy, který je ve vlastnictví J. a Š. M. (SJM), oba bytem 700 30 Ostrava
- Výškovice, za úhradu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm splaškové kanalizační přípojky
 

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

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníky pozemku parc.č. 556/5 zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Výškovice u Ostravy, J. a Š. M. (SJM), oba bytem 700 30 Ostrava - Výškovice, Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění
přílohy tohoto materiálu

5481/135  
32

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním zemního kabelového vedení NNk včetně přípojkové skříně pod názvem
stavby „Ostrava-Zábřeh, Dvořák, U Výtopny, p.č. 3765“ v předpokládané délce cca 2 bm  pod povrchem
části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, 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. 773/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního kabelového vedení NNk
včetně přípojkové skříně pod názvem stavby „Ostrava-Zábřeh, Dvořák, U Výtopny, p.č. 3765“ pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
40502, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NNk a
za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks přípojkové skříně.

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

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.10.2019 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

5482/135  
33

Souhlas vlastníka sousedního pozemku s umístěním stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Kotlářova

Rada městského obvodu

souhlasí

jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 783/14 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 783/73 ostatní plocha, zeleň a
p.p.č. 783/74 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Kotlářova, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih, ve smyslu ustanovení §
96 odst. (3) písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním  plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, se vstupem, umístěním a realizací  oplocení stávající kliniky pod názvem stavby
“AREÁLOVÉ OPLOCENÍ – KLINIKA GYNET OSTRAVA“ na pozemku p.p.č. 783/75 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví společnosti GYNET AH spol. s r.o., IČ: 25876457, se sídlem Antošovická
226/345, Koblov, 711 00

5483/135  
34

Stanovisko k prodeji nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků

Rada městského obvodu

rozhodla

vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky p.p.č. 9/6 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 318 m2 a st.p.č. 4556 zastavěná a nádvoří o výměře 66 m2, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků, vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení oploceného parkoviště a garáže

5484/135  
35

Stanovisko k záměru prodeje podílů na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat podíl o velikosti 1/2
na pozemku p.č.st. 2966/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 a podíl o velikosti 1/2 na
pozemku p.č.st. 2966/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih a
požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru neprodat podíly na uvedených pozemcích

5485/135  
36

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova

Rada městského obvodu

doporučuje

doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat
pozemek st.p.č. 325/1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 245 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Zimmlerova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih a
požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou nemovitou věc

5486/135  
37

Záměr na pacht pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy v blízkosti řeky Odry

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru propachovat níže uvedené pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem provozování zemědělské činnosti (kosení
trávy, sušení sena pro skot), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou:

- parc.č. 868/15 ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 556 m2
- parc.č. 869/17 orná půda (ZPF) o celkové výměře 1186 m2
- parc.č. 869/18 orná půda (ZPF) o celkové výměře 1120 m2
- parc.č. 869/19 orná půda (ZPF) o celkové výměře 360 m2

5487/135  
38

Záměr na prodej podílu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodeje podílu o velikosti 7127/87196 na pozemku
p.č.st. 1469 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 246 m², k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

5488/135  
39

Záměr na pronájem části pozemku  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Studia

Rada městského obvodu
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rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 100/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m² , v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. U Studia", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

5489/135  
41

Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě "ul. Krokova", k.ú. Zábřeh nad Odrou (1)

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/10 - zahrada o  výměře 90 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
za účelem užívání zahrádky č. 14 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za roční nájemné ve výši
990 Kč, které nájemce uhradí před uzavřením nájemní smlouvy.

5490/135  
42

Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě "ul. Krokova", k.ú. Zábřeh nad Odrou (2)

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/9 - zahrada o  celkové výměře 148 m², v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, za účelem užívání zahrádky č. 20 o výměře 88 m² a č. 21 o výměře 60 m² na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

5491/135  
43

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemky v 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. 1986/3, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
2. ½ pozemku p.č.st. 2971/14, zast. pl. o výměře 10,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova
3. část pozemku p.č.st. 2963/1, zast. pl. o výměře 10,12 m2 (celková výměra 229 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38246 příslušejícího k jednotce 14/445 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
4. část pozemku p.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 18,20 m2 (celková výměra 516 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1508/42765 příslušejícího k jednotce 24/675 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova

5492/135  
44

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, GasNet, s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.p.č. 556/103 ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení plynárenského zařízení, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o.,
IČ:27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem, za celkovou úplatu 3.000  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, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 3376-352/2017.
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

5493/135  
46

Žádost o stanovisko k umístění stavby na části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. J. Herolda

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s umístěním stavby pod názvem „Přístavba terasy a stavební úpravy částí budovy č.p. 1618“ na části
pozemku p.p.č. 371/23 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 189,16 m² v k.ú. Hrabůvka, ul. J. Herolda, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

5494/135  
47

Odpis pohledávek s příslušenstvím - V. F.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odpisem pohledávek s příslušenstvím

za pí V. F., ve výši 38 605,77 Kč  z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu
na ul. Františka Formana v Ostravě-Dubině a dále z titulu bezdůvodného obohacení za užívání předmětného
bytu bez právního důvodu (platné nájemní smlouy), ve výši 41 492,46 Kč z titulu kapitalizovaného
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příslušenství (poplatku/úroku z prodlení) a ve výši
2 917,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí V. F., ve výši 38 605,77 Kč  z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu
v na ul. Františka Formana v Ostravě-Dubině a dále z titulu bezdůvodného obohacení za užívání
předmětného bytu bez právního důvodu (platné nájemní smlouy), ve výši 41 492,46 Kč z titulu
kapitalizovaného příslušenství (poplatku/úroku z prodlení) a ve výši
2 917,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

5495/135  
48

Žádost o udělení souhlasu s prominutím a vzdáním se práva na pohledávku - S. L.

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím a vzdáním se práva na pohledávku

za pí S. L., ve výši 3 636,- Kč s vyčísleným příslušenstvím ve výši 29 572,37 Kč z titulu dlužného
nájemného spojeného s užíváním bytu na ulici Plzeňská v Ostravě-Hrabůvce za část období 10/2008 a za
období 11-12/2008,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

prominout a vzdát se práva na pohledávku

za pí S. L., ve výši 3 636,- Kč s vyčísleným příslušenstvím ve výši 29 572,37 Kč z titulu dlužného
nájemného spojeného s užíváním bytu na ulici Plzeňská v Ostravě-Hrabůvce za část období 10/2008 a za
období 11-12/2008,

dle důvodové zprávy

5496/135  
49P

Jmenování vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

jmenuje

Ing. Růženu Hanslíkovou vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, a to s účinností od 16. 10. 2017.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, jmenování vedoucí odboru podpory volených orgánů
Termín: 16. 10. 2017

5497/135  
50P

Jmenování vedoucí odboru podpory volených orgánů Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

jmenuje

Bc. Renatu Štroblíkovou vedoucí odboru podpory volených orgánů Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a
to s účinností od 1. 11. 2017.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, jmenování vedoucí odboru podpory volených orgánů
Termín: 31. 10. 2017

5498/135  
51P

Odpis nerealizované projektové dokumentace

Rada městského obvodu

schvaluje

odpis z účtu 042 110 Stavby v celkové výši  574 490,00 Kč dle důvodové zprávy
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ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zajistit potřebné úkony související s odpisem uvedeného majetku z účtu 042 110
Termín: 31. 10. 2017

5499/135  
52P

Schválení Smlouvu o uzavření smluv budoucích o připojení odběrných elektrických zařízení k
distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)

Rada městského obvodu

rozhodla

s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucích smluv  připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny úkony související s uzavřením smlouvy o uzavření budoucích smluv
Termín: 31. 10. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o uzavření budoucích smluv
Termín: 24. 10. 2017

5500/135  
53P

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120060457 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035 na stavbu
"Proskovická, Ostrava", dle přiloženého návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
Termín: 17. 11. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o smlouvě budoucí
Termín: 19. 10. 2017

5501/135  
54P

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební
práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém "Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví
SMO, městského obvodu Ostrava - Jih"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí o účast po zavedení DNS a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o účast níže uvedených dodavatelů do zavedeného dynamického nákupního
systému na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 10.16 Dynamický nákupní systém "Provádění
oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih", a to:
- Windservis s.r.o., Petřkovická 346/18, 725 28 Ostrava-Lhotka, IČO: 27831728 (žádost o účast č. 16)
bere na vědomí

na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí o účast po zavedení DNS a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
rozhodnutí o zařazení níže uvedených dodavatelů do zavedeného dynamického nákupního systému na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 10.16 Dynamický nákupní systém "Provádění oprav ve
volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih", a to:
- TECHSTAIN s.r.o., Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČO: 28633831 (žádost o účast č. 17),
- David Pawlas, U Závor 592/1, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO: 73051161 (žádost o účast č. 18),
- Windservis s.r.o., Petřkovická 346/18, 725 28 Ostrava-Lhotka, IČO: 27831728 (žádost o účast č. 19),
- Lukáš Zeman, Dlouhá 59, 74714 Markvartovice, IČO: 87833387 (žádost o účast č. 20)

5502/135  
55P

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS
"Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v DNS VZ 10.16
Dynamický nákupní systém "Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava-Jih" dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, za III. čtvrtletí roku 2017, a to:
- 200/2017 Oprava volného bytu č. 35, Čujkovova 29/1718, Ostrava-Zábřeh
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- 201/2017, 202/2017 Oprava volného bytu č. 16 a č. 20, Pavlovova 71/1628, O.-Zábřeh

5503/135  
56P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 173.16
Zpracování projektové dokumentace - Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy "B" ÚMOb
Ostrava-Jih, ul. Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka

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 173.16 "Zpracování
projektové dokumentace - Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy "B" ÚMOb Ostrava-Jih, ul.
Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s
vybraným dodavatelem Špaček projekt s.r.o., Kolejní 1323/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO:
26831007, za nabídkovou cenu Kč 85.000,00 bez DPH, tj. Kč 102.850,00 vč. DPH, s lhůtou realizace 70
kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru Kč 400,00 bez
DPH / hod., tj. Kč 484,00 vč. 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 173.16 "Zpracování projektové dokumentace - Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy "B"
ÚMOb Ostrava-Jih, ul. Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 18. 10. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky  na
služby VZ 173.16 "Zpracování projektové dokumentace - Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy "B"
ÚMOb Ostrava-Jih, ul. Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 23. 10. 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 173.16 "Zpracování projektové dokumentace - Vybudování kanceláří a bufetu
v 1. NP budovy "B" ÚMOb Ostrava-Jih, ul. Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 25. 10. 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 173.16 "Zpracování projektové
dokumentace - Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy "B" ÚMOb Ostrava-Jih, ul. Edisonova 792/82,
Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 30. 11. 2017

5504/135  
57P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 18.17
Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava-Zábřeh"

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 18.17 Zpracování
projektové dokumentace "Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava-Zábřeh" 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 (není plátcem DPH), za nabídkovou cenu Kč 239.000,00 bez DPH, s
lhůtou realizace 225 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského
dozoru Kč 680,00 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 18.17 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 18. 10. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky  na
služby VZ 18.17 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 23. 10. 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 18.17 Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce ul. Alejnikovova,
Ostrava-Zábřeh"
Termín: 25. 10. 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 18.17 Zpracování projektové
dokumentace "Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 30. 11. 2017

5505/135  
58P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 84.17
Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla
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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 84.17 Zpracování
projektové dokumentace na "Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo
u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14
Orlová-Lutyně, IČ: 75379007, za nabídkovou cenu Kč 320.844,00 bez DPH, tj. Kč 388.221,24 vč. DPH, s
lhůtou realizace 240 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského
dozoru Kč 300,00 bez DPH / hod., tj. Kč 363,00 vč. 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 84.17 Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 25. 10. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této nadlimitní veřejné zakázky  na
služby VZ 84.17 Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 27. 10. 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 84.17 Zpracování projektové dokumentace na "Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové,
Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 31. 10. 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 84.17 Zpracování projektové
dokumentace na "Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 30. 11. 2017

5506/135  
59P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
11.17 Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 11.17 "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15,
Ostrava-Zábřeh" o vyloučení účastníka, a to:
- KP REVITAL s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava – Stará Bělá, IČO: 02632195 (nabídka č. 2),
dle § 48 odst. 2 písm. a) a písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného 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 podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 11.17
"Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné
zakázky  s vybraným dodavatelem MH – STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO:
27776506 (nabídka č. 1), za nabídkovou cenu 8.350.188,03 bez DPH, tj. Kč 10.103.727,52 vč. DPH a s
lhůtou realizace 80 kalendářních dnů od zahájení díla,
- jako druhým v pořadí s účastníkem MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava -
Moravská Ostrava, IČO: 27833551 (nabídka č. 3), za nabídkovou cenu 9.204.966,34 bez DPH, tj. Kč
11.138.009,27 vč. DPH a s lhůtou realizace 80 kalendářních dnů od zahájení díla
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 11.17 "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 18. 10. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 11.17 "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 23. 10. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce VZ 11.17 "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 25. 10. 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 podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 11.17 "Revitalizace ZŠ
Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 30. 11. 2017

5507/135  
60P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
79.17 Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka

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 79.17
"Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní
veřejné zakázky  s vybraným dodavatelem DIK stavby s. r. o., Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava -
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Kunčičky, IČO: 25914057, za nabídkovou cenu Kč 6.789.767,00 bez DPH a s lhůtou realizace 119
kalendářních dnů od zahájení díla
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 79.17 "Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka"
Termín: 25. 10. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 79.17 "Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka"
Termín: 27. 10. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce VZ 79.17 "Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka"
Termín: 31. 10. 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 podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 79.17 "Zateplení a výměna
oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka"
Termín: 30. 11. 2017

5508/135  
61P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Úprava
technologie ÚT v předávací stanici na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh“ VZ 114.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 114.17 „Úprava
technologie ÚT v předávací stanici na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 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. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Iva Hašlerová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru OBH
3. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 114.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 12. 12. 2017

5509/135  
62P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Modernizace sauny vč.
zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice" VZ 105.17

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 105. 17 "Modernizace sauny vč. zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- Ing. Miroslav Pytel, Slavníkovců 470/13a, 70900 Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 18110592 za nabídkovou
cenu 898.940,40 Kč bez DPH, tj. 1.087.717,88 Kč vč. DPH a s lhůtou realizace 93 kalendářních dnů od
zahájení díla,

- jako druhým v pořadí s účastníkem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, IČ: 26826411 za nabídkovou cenu 895.021,62 Kč bez DPH, tj. 1.082.976,16 Kč vč. DPH a s

18 z 23



lhůtou realizace 100 kalendářních dnů od zahájení díla.
ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
105. 17 "Modernizace sauny vč. zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice".
Termín: 18. 10. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
105. 17 "Modernizace sauny vč. zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-Výškovice".
Termín: 24. 10. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce VZ 105. 17 "Modernizace sauny vč. zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-
Výškovice".
Termín: 26. 10. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 105. 17 "Modernizace sauny vč. zázemí MŠ Srbská 413/4, Ostrava-
Výškovice".
Termín: 08. 11. 2017

5510/135  
63P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Vybudování 3 minihřišť na ul.
Fr. Formana, M. Fialy a Aviatiků"  VZ 103.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit  veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 103.17 na stavební práce "Vybudování 3 minihřišť na ul. Fr.
Formana, M. Fialy a Aviatiků", neboť do konce lhůty pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná
nabídka.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 103.17 vyplývající z usnesení
Termín: 16. 10. 2017

5511/135  
64

Souhlas se zapojením do projektů  Základní škole  a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova
52, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

souhlasí

se zapojením  Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace do
projektů "Revitalizace elektroinstalace ZŠ Březinova", "Inovace datových rozvodů a realizace bezdrátové
sítě školy", "Oprava a revitalizace výtahu pro výdej jídla v mateřské škole" a "Revitalizace odborných
učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova"  v rámci  ITI
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu projektových fichí MAP

5512/135  
65P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - VZ
96.17 Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 96.17 "Náměstí
Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 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. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru ODK
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
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4. Ing. Karel Malík, předseda ekonomické a investiční komise rady obvodu, člen zastupitelstva obvodu
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Bc. Jakub Káňa, odbor právní
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru ODK
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 96.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 21. 12. 2017

5513/135  
66P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
80.17 Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích

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 80.17
"Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích" a o uzavření smlouvy o dílo u V. etapy (dílčí části) této podlimitní
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem:
- SILNICE.CZ s. r. o.Červený dvůr 918/7, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem, IČO: 26792711, za nabídkovou
cenu Kč 1.756.282,03 bez DPH a s lhůtou realizace 33 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Mgr.Danieli Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci V. etapy (dílčí části) této podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce VZ 80.17 "Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích"
Termín: 18. 10. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci V. etapy (dílčí části) této podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce VZ 80.17 "Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích"
Termín: 23. 10. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem u V. etapy (dílčí části) této
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 80.17 "Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích"
Termín: 25. 10. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u V. etapy (dílčí části) této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 80.17
"Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích"
Termín: 30. 11. 2017

5514/135  
67

Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. NB 367/07 o dodávce prací a služeb v oblasti
automatizovaného zpracování dat

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. NB 367/07 o dodávce prací a služeb v oblasti automatizovaného
zpracování dat ve smyslu Dodatku č. 1 ze dne 10. 10. 2013 a Dodatku č. 2 ze dne 7. 4. 2015, s Českou
poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983, ve znění přílohy č. 1
předloženého materiálu
zmocňuje

Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu Dodatku č. 3

5515/135  
68

Návrh na uzavření Dodatku č. 4 k Dohodě o režimu předávání datových souborů k
automatizovanému podání poštovních poukázek B

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít Dodatek č. 4 k Dohodě o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání
poštovních poukázek B, uzavřenému dne 25. 8. 2005 ve smyslu Dodatku č. 1 ze dne 10. 10. 2013, Dodatku
č. 2 ze dne 7. 4. 2015 a Dodatku č. 3 ze dne 6. 4. 2016, s Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů
909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
zmocňuje

Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu Dodatku č. 4

5516/135  
69

Návrh programu 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 2. 11.
2017

Rada městského obvodu

souhlasí
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s návrhem programu 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat dne
2. 11. 2017 od 13.00 hod., dle předloženého materiálu

5517/135  
70P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)  - VZ 98.17
"Poskytování přepravní služby Senior expres (2018-2020)"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 98.17 "Poskytování přepravní
služby Senior expres (2018-2020)"  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. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. PhDr. Linda Nováková Palatá, vedoucí odboru sociální péče
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
4. PhDr. Linda Nováková Palatá, vedoucí odboru sociální péče
5. Ing. Pavla Rošková, členka komise ekonomické a investiční

náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk Ph.D., místostarosta obvodu
3. Mgr. Taťána Frajs, odbor hospodářské správy
4. Bc. Jana Šťastová, odbor sociální péče
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 98.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o přepravě k této veřejné zakázce
Termín: 12. 01. 2018

5518/135  
71P

Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v
Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55“ - dodatek č. 2

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 71P, týkající se revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody,
elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55“ - dodatek č. 2.
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení č. 5433/132 z 26. 9. 2017 Zpráva komise (veřejná zakázka malého
rozsahu na stavební práce) - „Oprava přístupových schodišť a rampy v areálu objektu Lužická 4,
Ostrava-Výškovice“ VZ 47.17

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce VZ 47.17 „Oprava přístupových schodišť a rampy v areálu objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice“ a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
-  Daniel Keklak, sídlem Masarykova třída 948, 735 14 Orlová - Lutyně, IČO: 03341615, za nabídkovou
cenu 514.227,00 Kč bez DPH
a jako druhým v pořadí s dodavatelem:
- MD Služby Morava, s.r.o., sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:
05437334, za nabídkovou cenu 596.061,00 Kč bez DPH
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