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Přehled usnesení 159. schůze Rady městského obvodu, ze dne 29. 3. 2018 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

6398/159 1. Návrh na rozšíření účelu použití rozpočtových prostředků rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok
2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6399/159 2. Návrh rozpočtových opatření č. 11/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6400/159 3. Odškodnění újmy na zdraví a majetku paní M. K. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6401/159 4. Odškodnění újmy na zdraví paní J. K. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6402/159 5. Odškodnění újmy na zdraví paní M. P. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6403/159 6. Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce (Věra Válková, místostarostka)

6404/159 7. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Věra Válková, místostarostka)

6405/159 8. Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod garáží a Dohoda o narovnání za bezesmluvní užívání
pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6406/159 9. Návrh nabytí pozemků včetně místních komunikací v k. ú. Hrabůvka, ul. Krakovská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6407/159 10. Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6408/159 11. Pronájem části pozemku v lokalitě „Korýtko“, k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6409/159 12. Souhlas s umístěním stavebního záměru a zřízením věcného břemene – služebnosti, část pozemku v k. ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6410/159 13. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6411/159 14. Stavební záměr a zřízení věcného břemene – služebnosti, části pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy,
lokalita ul. Drůbeží (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6412/159 15. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

6413/159 16. Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6414/159 17. Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, (1) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6415/159 18. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, (2) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6416/159 19. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, (3) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6417/159 20. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6418/159 21. Poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Horní 55, O.-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

6419/159 22. Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

6420/159 23. Pronájem bytů vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení v byt. domě na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-
Zábřeh, uzavření smlouvy o ubytování, podání výpovědí z nájmů bytů a ukončení nájmů bytů dohodou
(Markéta Langrová, člen rady)

6421/159 24. Pronájem sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její
pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

6422/159 25. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod třetí osobou na ulici Průkopnická 2690/2a, Ostrava-
Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

6423/159 26. Uzavření smluv o nájmu sociálních bytů vyčleněných na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

6424/159 27. Zajištění náhradních bytů pro nájemce bytů v bytovém domě na ul. Jedličkova 1357/8, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

6425/159 28. Zveřejnění záměru k umístění telekomunikačního zařízení na střechu bytového domu B. Četyny 930/2,
Ostrava-Bělský Les (Markéta Langrová, člen rady)

6426/159 29. Zveřejnění záměru na výpůjčku prostor v objektu na ul. Čujkovova 1718/29 v O.- Zábřehu (Markéta
Langrová, člen rady)

6427/159 30. Žádost o splátkový kalendář - J. D. (Markéta Langrová, člen rady)

6428/159 31. Kupní smlouva o prodeji hrobového zařízení (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

6429/159 32. Prominutí dluhu včetně příslušenství p. V. S. (Bc. Martin Bednář, starosta)

6430/159 33. Zmocnění k podávání žádostí o povolování kácení dřevin (Bc. František Dehner, místostarosta)
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6431/159 34. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 44/021/146/16 a Dodatek
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 44/021/147/16 (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

6432/159 35. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy
Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6433/159 36. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy
Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6434/159 37. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy
Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6435/159 38. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6436/159 39. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6437/159 40. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6438/159 41. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6439/159 42. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6440/159 43. Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy
Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6441/159 44. Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy
Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6442/159 45. Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6443/159 46. Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6444/159 47. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6445/159 48. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6446/159 49. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6447/159 50. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6448/159 51. Návrh na vyřazení odcizeného majetku příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6449/159 52. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6450/159 54. Souhlas s přijetím neinvestiční dotace příspěvkových organizací městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

6451/159 55. Souhlas s přijetím neinvestiční dotace Základní školy  a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6452/159 56. Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

6453/159 57. Výjimka z počtu dětí  v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové
organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

6454/159 58. Změna odpisového plánu na rok 2018 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizaci,  jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

6455/159 59P. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6456/159 60P. Odvolání Aleny Píchové z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Ostrava-Dubina, A.Gavlase
12A, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6457/159 61P. Odvolání Bc. Martiny Rakové z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Ostrava-Dubina,
F.Formana 13, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6458/159 62P. Odvolání Bc. Šárky Beranové z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Ostrava-Výškovice,
Staňkova  33, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6459/159 63P. Odvolání Jany Švédové z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Adamusova 7, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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6460/159 64P. Odvolání Lenky Divinské z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Harmonie Ostrava-
Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6461/159 65P. Odvolání Mgr. Jany Mikoškové z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Ostrava-Zábřeh,
Chrjukinova 12, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6462/159 66P. Odvolání Mgr. Jarmily Sakmarové z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 4, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6463/159 67P. Odvolání Mgr. Jaroslava Giecka z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6464/159 68P. Odvolání Mgr. Jiřího Bakončíka z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6465/159 69P. Odvolání Mgr. Libuše Přikrylové z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Ostrava-Hrabůvka,
Provaznická 64, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6466/159 70P. Odvolání Mgr. Marie Lukovské z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6467/159 71P. Odvolání Mgr. Vladimíra Durčáka z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6468/159 72P. Investiční záměr – Výměna umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159, 161, 165,
Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)

6469/159 73P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadl. veřej. zakázka na služby, otevř. řízení) - Výměna stávajících měřidel tepla
(kalorimetrů), indikátorů vytápění a stávaj. vodoměrů teplé a SV za nová rádiová měřidla a poskytnutí
odečít. a rozúčt. služeb v BD O.-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6470/159 74P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 12.18 Provádění revizí
a kontrol plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6471/159 75P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - „Nákup průmyslových myček“ VZ
31.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6472/159 76P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování projektové dokumentace
„Oprava sociálních zařízení a oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“  VZ 35.18
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6473/159 77P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování projektové dokumentace
„Oprava sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka“  VZ 37.18 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6474/159 78P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení
MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina“ VZ 40.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6475/159 79P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 15.18 „Zimní údržba
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč.
čištění MK“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6476/159 80P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 36.18 „Provoz Sportovního centra
Dubina“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6477/159 81P. Výzva (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - VZ 41.18 „Rekonstrukce střechy na objektu Horní
55, Ostrava-Hrabůvka" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6478/159 82P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů“ VZ 03.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6479/159 83. Podání trestního oznámení - L. P., DV hockey a.s. „v likvidaci“, V. D. (Bc. Martin Bednář, starosta)

6480/159 84P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 19.18 „Změna vytápění bytů na
plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích předmětů Abramovova 14
Ostrava-Zábřeh“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6481/159 85. Výzva objednatele k zahájení jarního vyčištění travantých ploch (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

6482/159 86. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6483/159 87. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6484/159 88. Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Výškovická 632/186, zveřejnění záměru (Markéta Langrová,
člen rady)

6485/159 89. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově na ul. Dr. Martínka 1611, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

6486/159 90. Zřízení věcného břemene  - služebnosti inženýrské sítě v bytových domech (Markéta Langrová, člen rady)

6487/159 91P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadl. veřej. zakázka na služby, otevř. řízení) - Zajištění služby kamerového
monitoringu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6488/159 92. Dodávka energií příspěvkovým organizacím zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

about:blank
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staženo 53. Revokace usnesení č. 6224/153 ve věci přijetí dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně-technické
základny sociálních služeb pro projekt „Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka
1455/34, Ostrava-Hrabůvka“ (Ing. Adam Rykala, člen rady)

about:blank
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6398/159  
1

Návrh na rozšíření účelu použití rozpočtových prostředků rozpočtu městského obvodu
Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

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

6399/159  
2

Návrh rozpočtových opatření č. 11/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 97 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400207000000 o 97 tis. Kč

2)    
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 12 tis. Kč
-  zvýší  kapitálové  výdaje  ORJ  1,  §  2219,  pol.  6121,  ORG  viz  bod  2)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu o 12 tis. Kč

3)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 210 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6122, ORG 0400208000000 o 180 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137 o 30 tis. Kč

4)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 450 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5123 o 50 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5137 o 400 tis. Kč

5)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6111 o 799 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6122 o 799 tis. Kč

6)
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5163 o 42 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 6310, pol. 5163 o 42 tis. Kč

7)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 224 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3326, pol. 5171, UZ 12 o 224 tis. Kč

8)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 10 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5222 o 10 tis. Kč

9)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400043000000 o 6 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400046000000 o 6 tis. Kč

10)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 630 tis. Kč
- zvýší  kapitálové  výdaje  ORJ 8,  § 3421,  pol.  6121,  ORG dle bodu 10) důvodové  zprávy předloženého
materiálu o 1 630 tis. Kč

11)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400074000000 o 2 550 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400209000000 o 2 550 tis. Kč

6400/159  
3

Odškodnění újmy na zdraví a majetku paní M. K.

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví a majetku poškozené paní M. K.

6401/159  
4

Odškodnění újmy na zdraví paní J. K.

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozené paní J. K.

about:blank
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6402/159  
5

Odškodnění újmy na zdraví paní M. P.

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozené paní M. P.

6403/159  
6

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 32
N. N., bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní

6404/159  
7

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 1+0, standard, č.b. 23
G. S., trvale bytem Averinova, Ostrava-Zábřeh, 700 30

6405/159  
8

Dohody  o  úhradě  za  bezesmluvní  užívání  pozemku  pod  garáží  a  Dohoda  o  narovnání  za
bezesmluvní užívání pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  Dohody  o  úhradě  za  bezesmluvní  užívání  pozemku  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,
svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garáží v cizím vlastnictví, ve znění příloh tohoto materiálu s:

1.  Z.  M.,  bytem Františka  Hajdy,  Ostrava-Hrabůvka z důvodu bezesmluvního užívání  poloviny  pozemku
p.č.st. 1994/2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy na částku ve
výši 45 Kč/m²/rok za období od 01.09.2015 do 21.02.2016 v celkové výši 225 Kč
2. K. K., bytem nám. Vítězslava Nováka, Ostrava-Poruba z důvodu bezesmluvního užívání poloviny pozemku
p.č.st. 1994/2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy na částku ve
výši 45 Kč/m²/rok za období 22.02.2016 do 13.09.2016 v celkové výši 265 Kč
3. Kaktus reality s.r.o., se sídlem nám. Vítězslava Nováka 545/8, Ostrava-Poruba, IČ: 04297245 z důvodu
bezesmluvního užívání poloviny pozemku p.č.st.  1994/2, zastavěná plocha a nádvoří v k.  ú.  Zábřeh nad
Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy na částku ve výši 45 Kč/m²/rok za období 08.04.2016 do 13.09.2016 v celkové
výši 205 Kč
rozhodla

uzavřít Dohodu o narovnání  za bezesmluvní  užívání pozemku ve vlastnictví  statutárního města Ostravy,
svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garáží v cizím vlastnictví ve znění příohy tohoto materiálu s
V.  Ž.,  bytem  Charvátská,  Ostrava-Výškovice  z důvodu bezesmluvního  užívání  poloviny  pozemku p.č.st.
1994/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy za období od 01.09.2015 do 07.04.2016 na částku
16 Kč

6406/159  
9

Návrh nabytí pozemků včetně místních komunikací v k. ú. Hrabůvka, ul. Krakovská

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci k pozemkům p.p.č. 368/17 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4 668 m² a
p.p.č. 368/19 ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. Hrabůvka, ul. Krakovská, ve vlastnictví společnosti JENISEJ
Praha s.r.o., IČ: 264 48 351, se sídlem Praha 9, Drahobejlova 957/53, PSČ 190 00
ukládá

odboru majetkovému požádat vlastníka nemovitých věcí, společnost JENISEJ Praha s.r.o., IČ: 264 48 351, o
koupi výše uvedených pozemků v k. ú. Hrabůvka včetně místních komunikací na pozemcích umístěných

6407/159  
10

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavebního záměru stavby parkovacího stání na části pozemku parc.č. 793/1 ostatní plocha,
zeleň o výměře 15,3 m² v k. ú. Výškovice u Ostravy, svěřenému městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu
dle snímku,  který je  přílohou tohoto materiálu,  souhlas pro stavebníka M. B.,  bytem Lumírova,  700 30
Ostrava-Výškovice,  je platný po uzavření nájemní smlouvy,  která je  přílohou tohoto materiálu,  po dobu
platnosti této nájemní smlouvy

rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 793/1 ostatní plocha, zeleň, o výměře 15,3 m² v k. ú. Výškovice
u  Ostravy,  ul.  Lumírova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostrava,  se  svěřením  městskému  obvodu
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Ostrava-Jih,  za  účelem  umístění  a  užívání  parkovacího  stání,  M.  B.,  bytem  Lumírova,  700 30 Ostrava-
Výškovice, s nájemným ve výši 45 Kč/m²/rok, tj. v celkové výši 689 Kč ročně, na dobu určitou 5 let, s tím,
že po uplynutí se změní doba pronájmu na neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, to vše za podmínky, že
nájemce zajistí na své náklady geometrické zaměření stavby a po její kolaudaci stavbu bezúplatně předá do
vlastnictví statutárního města Ostravy, městskému obvodu Ostrava-Jih a uzavřít nájemní smlouvu ve znění
přílohy tohoto materiálu

6408/159  
11

Pronájem části pozemku v lokalitě „Korýtko“, k. ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek p.č.st. 6027 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  17m²,  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „Korýtko“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky paní D. Š., bytem Horymírova, Ostrava-Zábřeh, za
cenu 11Kč/ m²/rok, tj. za celkovou částku 187 Kč ročně na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a
uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

6409/159  
12

Souhlas  s  umístěním  stavebního  záměru  a  zřízením  věcného  břemene  –  služebnosti,  část
pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavebního záměru „Ostrava - Výškovice 880/15 Volný, NNk“ spočívajícím v provedení zemního
kabelového vedení NN v předpokládané délce 5 bm v části pozemku parc.č. 887/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace,  v  k.  ú.  Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih,  v  rozsahu dle  snímku,  který  je  přílohou tohoto  materiálu,  souhlas pro
stavebníka - společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, je platný do 31.03.2020
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 887/1 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace,  v  k.  ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  se
svěřením  městskému obvodu Ostrava-Jih,  za  účelem  umístění  stavby  zemní kabelové  přípojky  NN pod
názvem  stavby  „Ostrava  -  Výškovice  880/15  Volný,  NNk“  v  předpokládané  délce  5  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 + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NN  

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

do doby geometrického zaměření, nejdéle však 31.03.2020 uzavřít s vlastníkem stavby zemního kabelového
vedení NN - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění
přílohy tohoto materiálu

6410/159  
13

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  na pozemky v k.  ú.  Zábřeh nad
Odrou, ul. Pavlovova

Rada městského obvodu

souhlasí

s  umístěním  stavebního  záměru  „Ostrava-Zábřeh,  Pavlovova  2626/33,  NNk“  spočívajícím  v  provedení
zemního kabelového vedení NNk včetně 1 ks pojistkové skříně v předpokládané délce 5 bm pod povrchem
částí  pozemků p.p.č.  612/14 a  p.č.st.  3484 v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce,
a.s.,  IČ:  24729035,  se  sídlem  Děčín  -  Děčín  IV-Podmokly,  Teplická  874/8,  PSČ  405  02  je  platný  do
31.03.2020
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 612/14 ostatní
plocha, jiná plocha a p.č.st. 3484 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění
zemního  kabelového  vedení  NNk  včetně  1  ks  pojistkové  skříně  pod  názvem  stavby  „Ostrava-Zábřeh,
Pavlovova  2626/33,  NNk“  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 pojistkové
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 včetně 1 ks pojistkové
skříně v částech dotčených pozemků,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření,  nejdéle však do 31.03.2020 uzavřít s vlastníkem stavby -  společností
ČEZ Distribuce, a. s.,  IČ: 24729035,  se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti,   ve znění přílohy tohoto
materiálu

about:blank
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6411/159  
14

Stavební záměr a zřízení věcného břemene – služebnosti,  části pozemků v k.  ú.  Výškovice u
Ostravy, lokalita ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s umístěním  stavebního  záměru "Ova-Výškovice,  841/10,11,  Kormančík,  NNk" spočívajícím  v  provedení
zemního kabelového vedení  NN včetně  2 ks přípojkových skříní v  předpokládané délce 43 m v částech
pozemků parc.č.  841/1 trvalý  travní  porost  (ZPF)  a  parc.č.  841/11 trvalý  travní  porost  (ZPF),  v  k.  ú.
Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu
Ostrava-Jih,  v  rozsahu dle snímku,  který je  přílohou tohoto materiálu,  pro stavebníka - společnost ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
rozhodla

nezřídit věcného břemeno - služebnost k částem pozemků parc.č. 841/1 trvalý travní porost (ZPF) a parc.č.
841/11 trvalý travní porost (ZPF), v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením  městskému obvodu Ostrava-Jih  dle  předloženého  zákresu v  katastrálním  snímku,  za  účelem
umístění  stavby  zemního  kabelového  vedení  NN  včetně  2  ks  přípojkových  skříní  pod  názvem  stavby
„Ova-Výškovice, 8410/1,11, Kormančík, NNk“ v předpokládané délce 43 bm, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

6412/159  
15

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.  1915,  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  20 m²  v  k.  ú.  Hrabůvka,  lokalita  ul.
Plavecká
2. pozemek p.č.st. 2327, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny
3. pozemek p.č.st. 2561, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny

6413/159  
16

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout parkovací stání  č.  29 podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01,  stavby  bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana za
účelem  užívání  parkovacího  stání  pro  parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou,  s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

6414/159  
17

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, (1)

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 5634/18 ze dne 09.11.2017
rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 555/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 574/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 575 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 611/5
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 612/59 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 612/123 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 613/49 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 613/55 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 613/127 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 623/83
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 623/89 ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 623/90 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 623/93 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 623/94
ostatní  plocha,  zeleň,  p.p.č.  623/95 ostatní  plocha,  zeleň,  p.p.č.  623/107 ostatní  plocha,  zeleň,  p.p.č.
623/108 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 623/109 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 623/110 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 623/122 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 623/124 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 623/125 ostatní plocha, ostatní komunikace, 642/1 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 642/9 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 671/3 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 677/1 ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č.  692/1 ostatní  plocha,  jiná  plocha,  p.p.č.  695/1 ostatní  plocha,  jiná  plocha,  p.p.č.  715/11 ostatní
plocha,  jiná  plocha,  p.p.č.  1079/35  ostatní  plocha,  jiná  plocha,  p.p.č.  1090/5  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  p.p.č.  1428  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.p.č.  1430  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, p.p.č. 1431 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního  města  Ostravy,  svěřených  městskému obvodu  Ostrava–Jih  za  účelem  uložení  kabelového
vedení VN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02
 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 628 190 Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
umístění, provozování a udržování kabelového vedení VN, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickými
plány č. 3389-533/2017 a č. 2566-11b/2009
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
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Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, (2)

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 715/3 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 715/4
ostatní plocha, manipulační plocha, p.p.č. 715/5 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 1095/1 ostatní plocha,
silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu
Ostrava–Jih  za  účelem  uložení  zemního  kabelového  vedení  VN  10  kV,  ve  prospěch  společnosti  ČEZ
Distribuce, a.s.,  IČ: 24729035,  se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou
úplatu 48 500 Kč + zákonná sazba DPH

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení VN 10 kV,  a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 3425-415/2017
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

6416/159  
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Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, (3)

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části  pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava–Jih za
účelem uložení kabelové přípojky NN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 138 500 Kč + zákonná sazba DPH

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění, udržování a provozování kabelové přípojky NN,  a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 3401-644/2017
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

6417/159  
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Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Výškovice u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem  pozemků p.č. 530/4 ostatní plocha, silnice, p.č. 558/5
zahrada a  p.č.  558/8 zahrada,  v  k.  ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava–Jih za účelem uložení kanalizační přípojky,  ve prospěch pozemku
p.č.  556/5 zastavěná  plocha  a  nádvoří,  jehož součástí  je  stavba,  č.p.  768,  rodinný  dům,  který  je  ve
společném jmění manželů J. a Š. M., bytem Husarova, Výškovice, 700 30  Ostrava, za celkovou úplatu 8 000
Kč + zákonná sazba DPH

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a "in rem", tj.  ve prospěch každého vlastníka oprávněné
nemovité  věci.   Obsahem  věcného  břemene  je  povinnost   povinného  trpět  umístění,  udržování  a
provozování kanalizační přípojky,  a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č.1112-80/2017.
rozhodla

uzavřít s J.  a Š. M., bytem Husarova, Výškovice, 700 30 Ostrava  smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

6418/159  
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Poskytnutí  slevy  na  nájemném  za  pronájem  prostor  sloužících  podnikání  na  ul.  Horní  55,
O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o poskytnutí slevy z nájemného ve výši 100 % od 01.03.2018 do 31.03.2018 za pronájem prostor sloužících
podnikání v budově č.  p.  1492,  stavba občanského vybavení,  která je součástí pozemku, zast.  plocha a
nádvoří,  p.  č.  st.  1800/9 v k.  ú.  Hrabůvka,  adresní místo Horní  1492/55,  Ostrava-Hrabůvka,  z důvodu
rekonstrukce objektu nájemcům:

- společnosti  Chutě  života,  s.r.o.,  IČO 24813753,  se  sídlem  Horní  1492/55,  Ostrava-Hrabůvka,  nájemní
smlouva č. 8/032/091/12 ze dne 11.06.2012, ve znění dodatků, ve výši 12 483 Kč,

-  panu  Martinu  Bilskému,  IČO  69212091,  se  sídlem  Mitrovická  222/451,  Ostrava-Nová  Bělá,  nájemní
smlouva č. 8/032/023/16, ze dne 01.02.2016, ve znění dodatků, ve výši 9 863 Kč,

- panu Pavlovi Fraisovi, IČO 10630066, se sídlem Mitrovická 106/473, Ostrava-Nová Bělá, nájemní smlouva
č. 2/b/032/16/94 ze dne 08.12.1993, ve znění dodatků, ve výši 30 719 Kč,

- společnosti Startronic - luna s.r.o., IČO 27846741, se sídlem Truhlářská 710/2A, Ostrava-Kunčice, nájemní
smlouva č. 8/032/056/16 ze dne 01.03.2016, ve výši 86 543 Kč,
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- paní Radce Novobílské, IČO 44735294, se sídlem Závodní 924/39, Ostrava-Hrabůvka, nájemní smlouva č.
2/b/032/107/95 ze  dne  01.07.1995,  ve  znění  dodatků,  ve  výši  55 476 Kč,  nájemní  smlouva č.  2/b/032
/108/95 ze dne 01.07.1995, ve znění dodatků, ve výši 16 778 Kč,

- paní Šárce Hájkové, IČO 65484622, se sídlem Zdeňka Bára 113/2, Ostrava-Dubina, nájemní smlouva č.
309/2016/OBH ze dne 06.01.2017, ve výši 23 544 Kč,

- panu René Matějovi,  IČO 66944716, se sídlem U Zvonice 6/1, Ostrava-Proskovice, nájemní smlouva č.
8/032/124/14 ze dne 29.09.2014, ve znění dodatků, ve výši 32 165 Kč,

- společnosti Chronos hodiny - klenoty, s.r.o., IČO 27792595, se sídlem Blodkova 143/24, Ostrava-Hulváky,
nájemní smlouva č. 8/014/1691/08 ze dne 29.09.2008, ve znění dodatků, ve výši 4 026 Kč,

- společnosti Concordia spol. s.r.o., IČO 19012195, se sídlem Prokopa Velikého 197/29, Ostrava-Vítkovice,
nájemní smlouva č. 2/b/032/194/2000 ze dne 16.06.2000, ve znění dodatků, ve výši 7 160 Kč,

- podniku Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha, nájemní smlouva č.
2/b/032/5/96 ze dne 11.01.1996, ve znění dodatků, ve výši 7 083 Kč, dle důvodové zprávy

6419/159  
22

Pronájem bytů 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

Václava Košaře 124/5, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 27
T. V., Svornosti, Ostrava-Zábřeh

Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, 1+3, standard, č. b. 76
P. D., V. Makovského, Ostrava-Poruba

Zlepšovatelů 571/44, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 6
K. P., M. Fialy, Ostrava-Dubina

Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, 1+1, standard, č. b. 79
M. G., Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh

Bedřicha Václavka 1020/5, Ostrava-Bělský Les, 1+3, standard, č. b. 8
S. V., Bedrnova, Ostrava-Zábřeh

Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 18
K. J., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 43
S. S., Lesní, Bolatice

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

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

II.
o pronájmu bytů výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu a o uzavření dohod o přistoupení k dluhu, dle důvodové zprávy

Jubilejní 494/65, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 4
B. L., Luční, Vřesina

Dr. Šavrdy 3029/19, Ostrava-Bělský Les, 0+2, standard, č. b. 16
K. O., Jana Škody, Ostrava-Dubina
rozhodla

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

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

T. V., Svornosti, Ostrava-Zábřeh,
S. V., (trvale bytem Bedrnova, Ostrava-Zábřeh), Klegova, Ostrava-Hrabůvka

6420/159  
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Pronájem  bytů  vyčleněných  pro  potřeby  sociálního  bydlení  v  byt.  domě  na  ul.  Čujkovova
1719/31,  Ostrava-Zábřeh,  uzavření  smlouvy  o  ubytování,  podání  výpovědí  z  nájmů  bytů  a
ukončení nájmů bytů dohodou
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Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 9
H. P., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 1
P. S., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 5
S. D., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

II.
o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy

místnost č. 18 - Ľ. M., Šeříková, Ostrava-Výškovice

III.
o podání výpovědí z nájmů  bytů podle ust. § 2291 odst. 1, 2 občanského zákoníku, ve znění  pozdějších
předpisů

Š. M., Václava Košaře, Ostrava-Dubina,
S. P., Lumírova, Ostrava-Výškovice,

IV.
ukončení nájmů bytů dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy

K. I., Velflíkova, Ostrava-Hrabůvka,
L. J., Pavlovova, Ostrava-Zábřeh,

6421/159  
24

Pronájem sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“

Rada městského obvodu

rozhodla

nepronajmout byty vyčleněné pro účely sociálního bydlení v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní
ověření ve městě Ostrava“

Horymírova 2949/12, 1+3, standard, č. b. 12
Bedřicha Václavka 1019/3, 1+2, standard, č. b. 4
Jana Škody 192/9, 1+3, standard, č. b. 28
Milana Fialy 248/1, 1+3, standard, č. b. 45
Zlepšovatelů 581/64, 1+2, standard, č. b. 1

ukládá

členům  Poradního  sboru  městského  obvodu  Ostrava-Jih  vyžadovat  od  klientů  žádajících  o  poskytnutí
krizového nebo sociálního bydlení,  na území městského obvodu Ostrava-Jih, předložení výpisu z rejstříku
trestů (platí  i  pro manžela klienta; doklad nesmí být ke dni  uzavření  smlouvy o nájmu krizového nebo
sociálního bytu starší než 3 měsíce) a výpisu z centrální evidence exekucí (platí i pro manžela klienta; doklad
nesmí být ke dni  uzavření smlouvy o nájmu krizového nebo sociálního bytu starší než 30 dní)

6422/159  
25

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod třetí osobou na ulici Průkopnická 2690/2a,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod mezi společností Passion-hry s.r.o., se
sídlem Rostislavova 1333/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 61943584 a dodavatelem Ostravské vodárny a
kanalizace a.s.,  Nádražní 3114/28, PSČ 729 71 Ostrava,  Moravská Ostrava, IČO 45193673 na odběrném
místě Průkopnická 2690/2a, 700 30 Ostrava-Zábřeh  dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy

6423/159  
26

Uzavření smluv o nájmu sociálních bytů vyčleněných na území městského obvodu Ostrava-Jih v
rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu bytu vyčleněného pro účely  sociálního bydlení v  rámci projektu „Koncepce
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bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ na dobu určitou, s účinností od 01.04.2018 do 30.09.2018,
dle důvodové zprávy

Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 11
M. J., Čujkovova

Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 15
H. D., Horní

Pavlovova 1628/71, 1+1, standard, č. b. 24
K. J., Sologubova

Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 90
B. R., Horní

Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 94
K. P., Jaroslava Misky 

Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 7
V. A., Plzeňská

Čujkovova 1718/29, 0+2, standard, č. b. 43
D. N., Horní

6424/159  
27

Zajištění  náhradních  bytů  pro  nájemce  bytů  v  bytovém  domě  na  ul.  Jedličkova  1357/8,
O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

v návaznosti  na směnu nemovité   věci  ve  vlastnictví  statutárního města Ostravy,  svěřenou městskému
obvodu Ostrava-Jih, a to pozemku p.č. st.1471, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, jehož
součástí je stavba č.p. 1357 - objekt bydlení, adresní místo Jedličkova 1357/8, obec Ostrava za nemovitou
věc ve vlastnictví Charity Ostrava, o zajištění náhradních bytů pro nájemce bytů v bytovém domě na ul.
Jedličkova 1357/8, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy

1)  
o pronájmu náhradního bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy

Plzeňská 2619/10, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 4
K. K., Jedličkova, Ostrava-Zábřeh

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

2)
o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy

Zlepšovatelů 553/8, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 6
V. M., Jedličkova, Ostrava-Zábřeh

o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy
V. M., Jedličkova, Ostrava-Zábřeh

6425/159  
28

Zveřejnění záměru k umístění telekomunikačního zařízení na střechu bytového domu B. Četyny
930/2, Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru k umístění telekomunikačního zařízení na střechu bytového domu s č. pop. 930 na ul.
B. Četyny č. or. 2, Ostrava-Bělský Les, který je součástí pozemku p. č. 130 v k. ú. Dubina u Ostravy, za
účelem poskytování služeb přenosem dat do okolních domů vzdálených cca 5 kilometrů, na dobu určitou 5
let, za výši úhrady 5 000 Kč/měsíc bez DPH. Odběr elektrické energie pro provoz zařízení bude zajištěn
nájemcem na základě instalovaného samostatného elektroměru, dle důvodové zprávy

6426/159  
29

Zveřejnění záměru na výpůjčku prostor v objektu na ul. Čujkovova 1718/29 v O.- Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na výpůjčku prostor o celkové výměře 57,12 m² nacházejících se v 1. NP jiné stavby č.
p.  1718,  která je  součástí  pozemku p.  č.  st.  2083 v k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  adresní  místo Čujkovova
1718/29,  Ostrava-Zábřeh,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřené  městskému  obvodu
Ostrava-Jih,  na  dobu  neurčitou  s  tříměsíční  výpovědní  dobou,  za  účelem  provozování  kanceláře  pro
poskytování sociálních služeb

about:blank
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6427/159  
30

Žádost o splátkový kalendář - J. D.

Rada městského obvodu

rozhodla

o neuzavření dohody o splátkách s p. J. D., na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby s nájmem
spojených za byt  na ul. Milana Fialy, Ostrava-Dubina, dle důvodové zprávy

6428/159  
31

Kupní smlouva o prodeji hrobového zařízení

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít Kupní smlouvu o prodeji hrobového zařízení, které je součástí hrobového místa č. 12, skupina VI,
umístěné na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, ulice U Studia, s kupující I. M., posld. bytem Písečná,
700 30 Ostrava-Zábřeh, za cenu 5 000 Kč a úhradu za odborné vyjádření ve výši 100 Kč, dle důvodové
zprávy  předloženého materiálu

6429/159  
32

Prominutí dluhu včetně příslušenství p. V. S.

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím pohledávky po dlužníkovi  V. S., ve výši 28 359 Kč s příslušenstvím, když pohledávka vznikla z
titulu dlužného nájemného a záloh na služby za užívání bytu  o velikosti 0+1 v domově s pečovatelskou
službou na ulici Horymírova v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih prominout pohledávku po dlužníkovi V. S., ve výši 28 359 Kč s
příslušenstvím, když pohledávka vznikla z titulu dlužného nájemného a záloh na služby za užívání bytu v
domově s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy

6430/159  
33

Zmocnění k podávání žádostí o povolování kácení dřevin

Rada městského obvodu

zmocňuje

vedoucího odboru investičního Ing. Stanislava Šplíchala k zastupování městského obvodu Ostrava-Jih ve věci
podávání žádostí o povolování kácení dřevin v rámci investičních akcí
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh zmocnění a předat jej k podpisu starostovi
Termín: 06. 04. 2018

6431/159  
34

Dodatek  č.  1  k  veřejnoprávní  smlouvě  o  poskytnutí  návratné  finanční  výpomoci  č.  44/021
/146/16 a Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.
44/021/147/16

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 44/021/146/16
a Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 44/021/147/16
zmocňuje

starostu městského obvodu  Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu těchto dodatků č. 1

6432/159  
35

Jmenování  členů  konkurzní  komise  pro  konkurzní  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo ředitele
Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Harmonie Ostrava-
Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace v tomto složení:
1) předseda komise                Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise                   Ing. Gabriela Tóthová, DiS., zástupce zřizovatele
                                              Mgr. Jiřina Budíková, zástupce ČŠI
                                              Alexandra Straková, DiS., zástupce KÚ
                                              Bc. Petra Bilová, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                              Bc. Dana Davidová, 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 předsedu a členy komise

about:blank
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6433/159  
36

Jmenování  členů  konkurzní  komise  pro  konkurzní  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo ředitele
Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Ostrava-Dubina, F.
Formana 13, příspěvkové organizace v tomto složení:
1) předseda komise                 Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise                    Ing. Gabriela Tóthová, DiS, zástupce zřizovatele
                                                 Mgr. Iveta Galušková, zástupce ČŠI
                                                 Alexandra Straková, DiS., zástupce KÚ
                                                 Mgr. Simona Maršová, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                                 Bc. Dana Davidová, 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 předsedu a členy konkurzní komise

6434/159  
37

Jmenování  členů  konkurzní  komise  pro  konkurzní  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo ředitele
Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Ostrava-Výškovice,
Staňkova 33, příspěvkové organizace v tomto složení:
1) předseda komise                         Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise                            Ing. Gabriela Tóthová, DiS., zástupce zřizovatele
                                                         Mgr. Iveta Galušková, zástupce ČŠI
                                                         Alexandra Straková, DiS., zástupce KÚ
                                                         Bc. Marie Kurtasová, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                                     Bc. Dana Davidová, 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 předsedu a členy konkurzní komise

6435/159  
38

Jmenování  členů  konkurzní  komise  pro  konkurzní  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo ředitele
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace v tomto složení:
1) předseda komise                        Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise                           Ing. Gabriela Tóthová, Dis., zástupce zřizovatele
                                                         Mgr. Eliška Birková, zástupce ČŠI
                                                         PaedDr. Stanislava Šmídová, zástupce KÚ
                                                         Mgr. Karla Panáčková, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                                         Richard Vereš, 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 předsedu a  členy konkurzní komise

6436/159  
39

Jmenování  členů  konkurzní  komise  pro  konkurzní  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo ředitele
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace v tomto složení:
1) předseda komise                      Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise                         Ing. Gabriela Tóthová, Dis., zástupce zřizovatele
                                                       Mgr. Eliška Birková, zástupce ČŠI
                                                       PaedDr. Stanislava Šmídová, zástupce KÚ
                                                       Mgr. Dagmar Teichmannová, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                                       Ing. Magda Kurečková, zástupce školské rady
                                                      Mgr. Ludmila Večerková, odborník v oblasti státní správy, organizace a
řízení v oblasti školství
3) tajemník komise                   Zuzana Böhmová, zaměstnanec zařazený do odboru strategického rozvoje,
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vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá

starostovi městského obvodu Ostrava-Jih jmenovat předsedu a členy konkurzní komise

6437/159  
40

Jmenování  členů  konkurzní  komise  pro  konkurzní  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo ředitele
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace v tomto složení:
1) předseda komise                      Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise                         Ing. Gabriela Tóthová, Dis., zástupce zřizovatele
                                                       Mgr. Eliška Birková, zástupce ČŠI
                                                       PaedDr. Stanislava Šmídová, zástupce KÚ
                                                       Mgr. Jana Hranošová, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                                       Mgr. Barbara Holčapková, 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 předsedu a členy konkurzní komise

6438/159  
41

Jmenování  členů  konkurzní  komise  pro  konkurzní  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo ředitele
Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ostrava-Hrabůvka,
Provaznická 64, příspěvkové organizace v tomto složení:
1) předseda komise                       Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise                         Ing. Gabriela Tóthová, Dis., zástupce zřizovatele
                                                      Ing. Hana Maľarová, zástupce ČŠI
                                                      PaedDr. Stanislava Šmídová, zástupce KÚ
                                                      Mgr. Libuše Turečková, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                                      Mgr. Hana Šabršulová, zástupce školské rady
                                                    Mgr. Ludmila Večerková, 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 předsedu a členy konkurzní komise

6439/159  
42

Jmenování  členů  konkurzní  komise  pro  konkurzní  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo ředitele
Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh,
Chrjukinova 12, příspěvkové organizace v tomto složení:
1) předseda komise                      Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise                        Ing. Gabriela Tóthová, Dis., zástupce zřizovatele
                                                      Ing. Hana Maľarová, zástupce ČŠI
                                                      PaedDr. Stanislava Šmídová, zástupce KÚ
                                                      Mgr. Karolina Joannidu, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                                      Mgr. Renata Fryčková, 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 předsedu a členy konkurzní komise

6440/159  
43

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské
školy Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Ostrava-Dubina,
A.Gavlase 12A, příspěvkové organizace v tomto složení:
1) předseda komise               Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise                  Ing. Gabriela Tóthová, DiS., zástupce zřizovatele
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                                               Mgr. Jiřina Budíková, zástupce ČŠI
                                               Alexandra Straková, DiS., zástupce KÚ
                                               PaedDr. Jana Navrátilová, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                           Bc. Dana Davidová, 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 předsedu a členy konkurzní komise

6441/159  
44

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské
školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Adamusova 7, příspěvkové organizace v tomto složení:
1) předseda komise             Ing.Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise                Ing. Gabriela Tóthová, DiS., zástupce zřizovatele
                                             Mgr. Iveta Galušková, zástupce ČŠI
                                             Alexandra Straková, DiS., zástupce KÚ
                                             Alexandra Bajgarová, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                         Bc. Dana Davidová, 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 předsedu a členy konkurzní komise

6442/159  
45

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské
školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 4, příspěvkové organizace v tomto složení:
1) předseda komise              Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise                 Ing. Gabriela Tóthová,DiS., zástupce zřizovatele
                                              Mgr. Jiřina Budíková, zástupce ČŠI
                                              Alexandra Straková, DiS., zástupce KÚ
                                              Hana Pinkalová, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                            Bc. Dana Davidová, 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 předsedu a členy konkurzní komise

6443/159  
46

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvkové orgnizace v tomto složení:
1) předseda komise                   Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise                      Ing. Gabriela Tóthová, DiS., zástupce zřizovatele
                                                    Ing. Hana Maľarová, zástupce ČŠI
                                                    PaedDr. Stanislava Šmídová, zástupce KÚ
                                                   Mgr. Hana Konopásková, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                                   Mgr. Jana Misiarzová, zástupce školské rady
                                                 Mgr. Ludmila Večerková, 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 předsedu a členy konkurzní komise

6444/159  
47

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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o  neupotřebitelnosti  majetku Mateřské  školy  Ostrava-Výškovice,  Staňkova  33,  příspěvkové  organizace,
jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, v celkové hodnotě 41 604,60
Kč dle předloženého návrhu
ukládá

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

6445/159  
48

Návrh  na  likvidaci  neupotřebitelného  majetku  Mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Za  Školou  1,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace,  jejímž
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, v celkové hodnotě 178 112,40 Kč dle
předloženého návrhu
ukládá

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

6446/159  
49

Návrh na  likvidaci  neupotřebitelného majetku Základní  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Klegova 27,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace,  jejímž
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, v celkové hodnotě 263 985,14 Kč dle
předloženého návrhu.
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

6447/159  
50

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o  neupotřebitelnosti  majetku  Základní  školy  Ostrava-Zábřeh,  Jugoslávská  23,  příspěvkové  organizace,
jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, v celkové hodnotě 259 690,92
Kč dle předloženého návrhu
ukládá

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

6448/159  
51

Návrh  na  vyřazení  odcizeného  majetku  příspěvkových  organizací,  jejichž  zřizovatelem  je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Základní  školy  a mateřské  školy  MUDr.  Emílie  Lukášové
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 23 619,22 Kč a Základní školy
Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 10 350 Kč dle předloženého
návrhu

6449/159  
52

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání  hmotného  movitého majetku k  hospodaření  Mateřské  škole  Ostrava-Výškovice,  Staňkova 33,
příspěvkové organizaci, v celkové hodnotě 92 903,80 Kč dle důvodové zprávy

6450/159  
54

Souhlas s přijetím neinvestiční dotace příspěvkových organizací městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

about:blank
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s přijetím neinvestiční dotace z operačního programu potravinové a materiální pomoci pro Základní školu
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou organizaci, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu Souhlasu zřizovatele

6451/159  
55

Souhlas s přijetím neinvestiční dotace Základní školy  a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s přijetím neinvestiční dotace Základní školy  a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace, z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle důvodové zprávy

6452/159  
56

Výjimka  z  počtu  dětí   v  Mateřské  škole  Harmonii  Ostrava-Hrabůvka,  Zlepšovatelů  27,
příspěvkové  organizaci,  jejímž  zřizovatelem  je  statutární  město  Ostrava,  městský  obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí  v Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizaci,  jejímž zřizovatelem  je  statutární  město Ostrava,  městský  obvod Ostrava-Jih,  pro školní  rok
2018/2019, dle předloženého návrhu

6453/159  
57

Výjimka z počtu dětí  v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové  organizaci,  jejímž  zřizovatelem  je  statutární  město  Ostrava,  městský  obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí   v  Základní  škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les,  B.  Dvorského 1,
příspěvkové organizaci,  jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro
školní rok 2018/2019, dle předloženého návrhu

6454/159  
58

Změna  odpisového  plánu  na  rok  2018  Základní  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Provaznická  64,
příspěvkové  organizaci,   jejímž  zřizovatelem  je  statutární  město  Ostrava,  městský  obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu  odpisového  plánu  na  rok  2018  Základní  škole  Ostrava-Hrabůvka,  Provaznická  64,  příspěvkové
organizaci dle důvodové zprávy
schvaluje

změnu rozpočtu na rok 2018 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, a
to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 44 tis. Kč dle důvodové zpávy

6455/159  
59P

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
obvodem Ostrava-Jih", dle důvodové zprávy s úpravou

6456/159  
60P

Odvolání Aleny Píchové z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Ostrava-Dubina,
A.Gavlase 12A, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

odvolává

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Alenu Píchovou z vedoucího pracovního místa ředitelky
Mateřské školy Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvkové organizace, ke dni 31.07.2018

6457/159  
61P

Odvolání Bc.  Martiny Rakové z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Ostrava-
Dubina, F.Formana 13, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

odvolává

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání  (školský  zákon),  v  platném znění  Bc.  Martinu Rakovou z vedoucího pracovního  místa

about:blank
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ředitelky Mateřské školy Ostrava-Dubina, F.Formana 13, příspěvkové organizace ke dni 31.07.2018

6458/159  
62P

Odvolání Bc. Šárky Beranové z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Ostrava-
Výškovice, Staňkova  33, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

odvolává

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání  (školský  zákon),  v  platném znění  Bc.  Šárku Beranovou z vedoucího pracovního místa
ředitelky Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace ke dni 31.07.2018

6459/159  
63P

Odvolání  Jany  Švédové  z  vedoucího  pracovního  místa  ředitelky  Mateřské  školy  Ostrava-
Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

odvolává

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Janu Švédovou z vedoucího pracovního místa ředitelky
Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace ke dni 31.07.2018

6460/159  
64P

Odvolání  Lenky  Divinské  z  vedoucího  pracovního  místa  ředitelky  Mateřské  školy  Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

odvolává

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Lenku Divinskou z vedoucího pracovního místa ředitelky
Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace ke dni 31.07.2018

6461/159  
65P

Odvolání Mgr. Jany Mikoškové z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Ostrava-
Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

odvolává

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškoním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání  (školský zákon),  v  platném znění Mgr.  Janu Mikoškovou z vedoucího pracovního místa
ředitelky Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace ke dni 31.07.2018

6462/159  
66P

Odvolání  Mgr.  Jarmily  Sakmarové  z  vedoucího  pracovního  místa  ředitelky  Mateřské  školy
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

odvolává

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Mgr. Jarmilu Sakmarovou z vedoucího pracovního místa
ředitelky Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové orgaizace ke dni 31.07.2018

6463/159  
67P

Odvolání Mgr. Jaroslava Giecka z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské
školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

odvolává

v souladu s § 166 odst.3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský  zákon),  v  platném znění  Mgr.  Jaroslava Giecka z vedoucího pracovního místa
ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace ke dni
31.07.2018

6464/159  
68P

Odvolání Mgr. Jiřího Bakončíka z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské
školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

odvolává

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání  (školský  zákon),  v  platném znění  Mgr.  Jiřího Bakončíka  z vedoucího pracovního místa
ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace ke dni
31.07.2018

6465/159  
69P

Odvolání Mgr. Libuše Přikrylové z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Ostrava-
Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

odvolává

about:blank
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v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání  (školský  zákon),  platném znění  Mgr.  Libuši  Přikrylovou  z vedoucího pracovního místa
ředitelky Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace ke dni 31.07.2018

6466/159  
70P

Odvolání Mgr. Marie Lukovské z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy a mateřské
školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

odvolává

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání  (školský  zákon),  v  platném znění  Mgr.  Marii  Lukovskou z vedoucího pracovního místa
ředitelky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace ke dni
31.07.2018

6467/159  
71P

Odvolání  Mgr.  Vladimíra  Durčáka  z  vedoucího  pracovního  místa  ředitele  Základní  školy  a
mateřské školy Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

odvolává

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Mgr. Vladimíra Durčáka z vedoucího pracovního místa
ředitele  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  V.Košaře  6,  příspěvkové  organizace  ke  dni
31.07.2018

6468/159  
72P

Investiční záměr –  Výměna umakartových bytových jader v  bytových domech Volgogradská
159, 161, 165, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

schvaluje

investiční záměr č. 04/18 – Výměna umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159,
161, 165, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zajistit zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky
Termín: 13. 04. 2018

6469/159  
73P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadl.  veřej.  zakázka na služby,  otevř.  řízení)  -  Výměna stávajících
měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů vytápění a stávaj. vodoměrů teplé a SV za nová rádiová
měřidla a poskytnutí odečít. a rozúčt. služeb v BD O.-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 34.18 „Výměna stávajících měřidel tepla (kalorimetrů),
indikátorů vytápění  a stávajících vodoměrů teplé  a studené vody  za  nová rádiová měřidla  a poskytnutí
odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových domech Ostrava-Jih“ v otevřeném řízení dle § 25 v návaznosti
na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle části III. Zásad
pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
5. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
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Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 34.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smluv u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 29. 06. 2017

6470/159  
74P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější  nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) -  VZ 12.18
Provádění  revizí  a  kontrol  plynoinstalace  v  bytových  domech  v  majetku  SMO  svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih

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 služby VZ 12.18 „Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v
bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ o vyloučení účastníka, a to:
- EV - servis s. r. o., Klimkovická 58/30, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 60318457 (nabídka č. 2),
dle § 48 odst. 2 písm. a) a dle § 48 odst. 5 písm. d) 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 služby VZ 12.18 „Provádění
revizí  a  kontrol  plynoinstalace  v  bytových  domech  v  majetku  SMO  svěřených  městskému  obvodu
Ostrava-Jih“ a o uzavření rámcové smlouvy u této podlimitní veřejné zakázky  s vybraným dodavatelem
Zdeňkem  Hybnerem,  Kosmická  1723/2,  708 00 Ostrava  -  Poruba,  IČO:  15495809  (nabídka  č.  3),  za
nabídkovou cenu Kč 1 355 794 bez DPH  a za jednotkové ceny (viz příloha č. 1 přiloženého návrhu rámcové
smlouvy  předloženého účastníkem v  nabídce) s dobou trvání  rámcové smlouvy do 31.12.2020 nebo do
vyčerpání finančního limitu 2 500 000 Kč bez DPH podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve
ukládá

Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
připravit návrh rámcové smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 12.18 "Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 11. 04. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové smlouvy u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 12.18 „Provádění revizí a kontrol
plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“
Termín: 11. 05. 2018

6471/159  
75P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - „Nákup průmyslových
myček“ VZ 31.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  dodávky  VZ  31.18  „Nákup
průmyslových myček“ dle § 27 písm. a) 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. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
2. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Hana Knapíková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 31.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 05. 2018

6472/159  
76P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování projektové
dokumentace „Oprava sociálních zařízení a oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11,
Ostrava-Zábřeh“  VZ 35.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  služby  VZ  35.18  Zpracování
projektové dokumentace „Oprava sociálních zařízení a oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11,
Ostrava-Zábřeh“ ve smyslu § 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. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
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 35.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 05. 2018

6473/159  
77P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování projektové
dokumentace  „Oprava  sociálních  zařízení  v  objektu  Tlapákova  17a,  Ostrava-Hrabůvka“   VZ
37.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  služby  VZ  37.18  Zpracování
projektové dokumentace „Oprava sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka“ ve smyslu
§ 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. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
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náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
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 37.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 05. 2018

6474/159  
78P

Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  „Oprava
sociálního zařízení MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina“ VZ 40.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 40.18 „Oprava
sociálního zařízení MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina“ dle § 27 písm. b) 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. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
2. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Barbora Hrubá, Ph.D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph.D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 40.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 05. 2018

6475/159  
79P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení)  -  VZ 15.18
„Zimní  údržba  místních  komunikací  III.  a  IV.  třídy,  parkovišť  a  chodníků  na  území  MOb
Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 15.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy,
parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK“ v otevřeném zadávacím
řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 a dle § 120 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších
změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
2  Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
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hodnotící komisi ve složení:
členové
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Bc. Petr Smoleň, člen komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku, zastupitel
obvodu
4. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3.  Ing.  Karel  Pražák,  předseda komise  pro dopravu,  parkovací  systémy,  komunální,  čistoty  a  pořádku,
zastupitel obvodu
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 15.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 14. 09. 2018

6476/159  
80P

Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  služby)  -  VZ  36.18  „Provoz
Sportovního centra Dubina“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 36.18 „Provoz Sportovního
centra  Dubina“ 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. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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 36.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 24. 05. 2018

6477/159  
81P

Výzva (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  -  VZ 41.18 „Rekonstrukce střechy na
objektu Horní 55, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 41.18 „Rekonstrukce
střechy na objektu Horní 55, Ostrava-Hrabůvka" 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
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
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2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční
5. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
5. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 41.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 29. 06. 2018

6478/159  
82P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - „Koordinátor BOZP podle zákona
č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ VZ 03.18

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení účastníka zadávacího řízení u veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 03.18 „Koordinátor
BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“:
- FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČ: 18188711,
- K+H správci staveb s.r.o., V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 03815960
z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

o  výběru  ekonomicky  nejvýhodnější  nabídky  dodavatele  na  veřejnou  zakázku  na  služby  VZ  03.18
„Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů“ a o uzavření smlouvy s
vybraným dodavatelem:
-  KARO  EXPORT-IMPORT,  spol.  s  r.o.,  Těšínská  147/467,  717  00  Ostrava-Bartovice,  IČ:  25368397  za
nabídkovou cenu 0,455% z ceny díla bez DPH dle SoD se zhotovitelem jednotlivých staveb

a  jako  druhým  v  pořadí  s  účastníkem  ENVIFORM a.s.,  Závodní  814,  739  61  Třinec-Staré  Město,  IČ:
25839047 za nabídkovou cenu 0,468% z ceny díla bez DPH dle SoD se zhotovitelem jednotlivých staveb
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ 03.18
„Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“
Termín: 11. 04. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na služby VZ 03.18 „Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů“
Termín: 30. 04. 2018

6479/159  
83

Podání trestního oznámení - L. P., DV hockey a.s. „v likvidaci“, V. D.

Rada městského obvodu

rozhodla

podat trestní oznámení na P. L., bytem Jaromíra Matuška, 700 30 Ostrava-Dubina, a to pro podezření ze
spáchání trestného činu neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru
rozhodla

podat trestní oznámení na společnost DV hockey a.s. „v likvidaci“, IČ: 28648498, se sídlem se sídlem 29.
dubna 259/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, a to pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněný zásah
do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru
rozhodla

podat  trestní  oznámení  na  D.  V.,  bytem  29.  dubna,  700 30 Ostrava-Výškovice,  a  to  pro  podezření  ze
spáchání trestného činu neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

6480/159  
84P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 19.18 „Změna vytápění
bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích předmětů
Abramovova 14 Ostrava-Zábřeh“
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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 u veřejné zakázky na stavební práce
VZ 19.18 "Změna  vytápění  bytů  na  plynové  etážové  topení,  včetně  výměny  rozvodů vodoinstalace  a
zařizovacích  předmětů  Abramovova  14  Ostrava-Zábřeh"  a  o  uzavření  smlouvy  o  dílo  s  vybraným
dodavatelem:
- Zdeněk Hybner (vedoucí účastník sdružení „Hybner – sdružení Abramovova“ s Ing. Martinem Hybnerem,
IČO: 04003993), IČO: 15495809,  za nabídkovou cenu Kč 1 478 376,22 bez DPH a s lhůtou realizace 50
kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ 19.18 "Změna  vytápění  bytů  na  plynové  etážové  topení,  včetně  výměny  rozvodů vodoinstalace  a
zařizovacích předmětů Abramovova 14 Ostrava-Zábřeh"
Termín: 09. 04. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 19.18 "Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně
výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích předmětů Abramovova 14 Ostrava-Zábřeh"
Termín: 09. 05. 2018

6481/159  
85

Výzva objednatele k zahájení jarního vyčištění travantých ploch

Rada městského obvodu

rozhodla

o zahájení prací na jarním vyčištění travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

pověřuje

vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb Mgr. Daniela Jeřábka k podpisu výzvy o zahájení jarního
čištění travnatých ploch s vybranými uchazeči této veřejné zakázky  a k předání výzvy zhotovitelům

6482/159  
86

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

Rada městského obvodu

souhlasí

se spoluprácí při přípravě a realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II“

6483/159  
87

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, Klegova 27, příspěvkovou
organizaci za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na realizaci projektu "Podpora
přírodních věd na ZŠ Klegova 27" v předpokládané výši 1 600 000 Kč  vč. DPH dle důvodové zprávy
ukládá

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

6484/159  
88

Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Výškovická 632/186, zveřejnění záměru

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu garáže č. 2  v bytovém domě na ul. Výškovická 632/186  v Ostravě-Výškovicích, podanou
nájemcem panem L. M., bytem Jičínská, Ostrava-Výškovice
rozhodla

o  ukončení  nájmu  garáže  č.  2   v  bytovém  domě  na  ul.Výškovická  632/186  v  Ostravě-Výškovicích  s
nájemcem L. M.,  Ostrava-Výškovice, dohodou ke dni 30.04.2018
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem garáže č.  2 o výměře 16 m² v 1.  PP bytového domu č.  p.  632,  který je
součástí pozemku p. č. 793/183 v k. ú. Výškovice u Ostravy, adresní místo Výškovická 632/186, Ostrava-
Výškovice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účelem užívání garážování motorového vozidla a s minimální výší
měsíčního nájemného 1 019 Kč vč. DPH

6485/159  
89

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově na ul. Dr. Martínka 1611, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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I. o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 44,22 m² v budově ve vlastnictví statutárního města
Ostravy,  svěřeném  městskému obvodu Ostrava-Jih,  č.  p.  1611,  stavba  občanského  vybavení,  která  je
součástí pozemku p. č. st. 1576, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Dr. Martínka č.
p.  1611 v Ostravě-Hrabůvce,  panu Milanovi Lipinovi,  IČO 65481321,  se sídlem Horní 1479/88,  Ostrava-
Hrabůvka, za účelem užívání rychlého občerstvení, s výší nájemného 830 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, s
tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

II. o uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu s panem Milanem
Lipinou,  IČO 65481321,  se  sídlem  Horní  1479/88,  Ostrava-Hrabůvka  z důvodu vyřizování  změny  účelu
užívání, a to za podmínky uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu
do 15 dnů od doručení písemné výzvy k uzavření této smlouvy, v rozsahu předloženého návrhu
rozhodla

v případě neuzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu ve stanovené
lhůtě,  uzavřít  smlouvu  o  budoucí  nájemní  smlouvě  a  smlouvu  o  právu provést  stavbu v  rozsahu  dle
schváleného návrhu smlouvy s dalšími žadateli v pořadí ve stanovené lhůtě:

1.  paní  Barborou Lisovou,  IČO 06102239,  se  sídlem  Mjr.  Nováka  1307/9,  Ostrava-Hrabůvka,  na  dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 810 Kč/m²/rok, za účelem užívání jako psí salon a
chovatelské potřeby,
2. panem Michaelem Fikáčkem, IČO 87332493, se sídlem Františka Lýska 1602/12, Ostrava-Bělský Les,  na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 800 Kč/m²/rok, za účelem provozování jako
kadeřnictví - barbershop, dle důvodové zprávy

6486/159  
90

Zřízení věcného břemene  - služebnosti inženýrské sítě v bytových domech

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení Rady městského obvodu Ostrava–Jih č. 6062/149 ze dne 25.01.2018
souhlasí

s umístěním  a  provozováním  vedení  veřejné  sítě  elektronických komunikací  a  jejích koncových bodů -
telekomunikačních rozvaděčů,  vč.  příslušenství  v  bytových domech v  rozsahu dle  tohoto usnesení,  a  to
společností PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25816179
rozhodla

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, v
platném znění o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě,  spočívající v umístění a zajištění
provozu  vedení  veřejné  sítě  elektronických  komunikací  a  jejích  koncových  bodů  -  telekomunikačních
rozvaděčů,  vč.  příslušenství  v  bytových  domech  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih,  vedených u  Katastrálního  úřadu  pro  Moravskoslezský  kraj,  Katastrální
pracoviště Ostrava,

1a)      č. o. 10,      č. p. 2329, ul. P. Lumumby, p. č. st. 3286,    k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
1b)      č. o. 12,      č. p. 2330, ul. P. Lumumby, p. č. st. 3287,    k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
2a)      č. o. 159,    č. p. 2372, ul. Volgogradská, p. č. st. 3130, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
2b)      č. o. 157a, č. p. 2373, ul. Volgogradská, p. č. st. 3129, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
2c)      č. o. 155a, č. p. 2374, ul. Volgogradská, p. č. st. 3128, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
2d)      č. o. 153,   č. p. 2379, ul. Volgogradská, p. č. st. 3127, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
2e)      č. o. 151,   č. p. 2380, ul. Volgogradská, p. č. st. 3126, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
2f)       č. o. 149,   č. p. 2381, ul. Volgogradská, p. č. st. 3125, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
2g)     č. o. 165,    č. p. 2382, ul. Volgogradská, p. č. st. 3133, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
3a)     č. o. 94,      č. p. 2375, ul. Volgogradská, p. č. st. 3147, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
3b)     č. o. 92,      č. p. 2376, ul. Volgogradská, p. č. st. 3148, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
3c)     č. o. 90,      č. p. 2377, ul. Volgogradská, p. č. st. 3149, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
4a)     č. o. 121,   č. p. 2391, ul. Volgogradská, p. č. st. 3123, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
4b)     č. o. 119,   č. p. 2392, ul. Volgogradská, p. č. st. 3122, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
4c)     č. o. 117,   č. p. 2393, ul. Volgogradská, p. č. st. 3121, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
5a)     č. o. 96,     č. p. 2397, ul. Volgogradská, p. č. st. 3179, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
5b)     č. o. 98,     č. p. 2398, ul. Volgogradská, p. č. st. 3178, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
6a)     č. o. 82,     č. p. 2414, ul. Volgogradská, p. č. st. 3175, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
6b)     č. o. 84,     č. p. 2415, ul. Volgogradská, p. č. st. 3174, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
7a)     č. o. 72,     č. p. 2423, ul. Volgogradská, p. č. st. 3172, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
7b)     č. o. 74,     č. p. 2424, ul. Volgogradská, p. č. st. 3173, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
8a)     č. o. 147,   č. p. 2434, ul. Volgogradská, p. č. st. 3075, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
8b)     č. o. 145,   č. p. 2435, ul. Volgogradská, p. č. st. 3076, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
8c)     č. o. 143,   č. p. 2436, ul. Volgogradská, p. č. st. 3077, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
8d)     č. o. 139,   č. p. 2438, ul. Volgogradská, p. č. st. 3079, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
8e)     č. o. 137,   č. p. 2439, ul. Volgogradská, p. č. st. 3080, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
9)       č. o. 28,      č. p. 2458, ul. Volgogradská, p. č. st. 2864, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
10a)  č. o. 22,      č. p. 2459, ul. Volgogradská, p. č. st. 2865, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
10b)  č. o. 24,      č. p. 2460, ul. Volgogradská, p. č. st. 2866, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
11a)  č. o. 18,      č. p. 2461, ul. Volgogradská, p. č. st. 2867, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
11b)  č. o. 20,      č. p. 2462, ul. Volgogradská, p. č. st. 2868, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
12)   č. o. 16,       č. p. 2464, ul. Volgogradská, p. č. st. 2870, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
13a) č. o. 10,       č. p. 3197, ul. Kotlářova, p. č. st. 6598,        k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
13b) č. o. 12,       č. p. 3198, ul. Kotlářova, p. č. st. 6597,        k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
14)   č. o. 151,     č. p. 446, ul. Výškovická, p. č. 740/27,          k.ú. Výškovice u Ostravy, č. LV 1049
15)   č. o. 2,         č. p. 930, ul. B. Četyny, p. č. 130,                  k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
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16a) č. o. 15,       č. p. 962, ul. Vl. Vlasákové, p. č. 147,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
16b) č. o. 17,       č. p. 963, ul. Vl. Vlasákové, p. č. 146,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
17a) č. o. 2,         č. p. 966, ul. Vl. Vlasákové, p. č. 143,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
17b) č. o. 4,         č. p. 967, ul. Vl. Vlasákové, p. č. 142,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
17c) č. o. 6,         č. p. 968, ul. Vl. Vlasákové, p. č. 141,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
18a) č. o. 46,       č. p. 1010, ul. Vaňkova, p. č. 205,                 k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
18b) č. o. 48,       č. p. 1011, ul. Vaňkova, p. č. 206,                 k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
19a) č. o. 50,       č. p. 1012, ul. Vaňkova, p. č. 207,                 k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
19b) č. o. 52,       č. p. 1013, ul. Vaňkova, p. č. 208,                 k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
20a) č. o. 21,       č. p. 1016, ul. B. Václavka, p. č. 198,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
20b) č. o. 19,       č. p. 1017, ul. B. Václavka, p. č. 197,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
21a) č. o. 1,         č. p. 1018, ul. B. Václavka, p. č. 188,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
21b) č. o. 3,         č. p. 1019, ul. B. Václavka, p. č. 189,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
21c) č. o. 5,         č. p. 1020, ul. B. Václavka, p. č. 190,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
22)   č. o. 23,       č. p. 1407, ul. Klegova, p. č. st. 1183,           k. ú. Hrabůvka,            č. LV 1364

ve prospěch společnosti PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25816179,
v  rozsahu  daném  technickou  specifikací,  za  oboustranně  sjednanou  jednorázovou  úhradu  stanovenou
dohodou smluvních stran ve výši 10 000,- Kč (bez DPH) za každý jednotlivý stavební objekt, tato částka
bude navýšena o zákonnou sazbu daně (DPH) platnou a účinnou k datu uskutečněného zdanitelného plnění.
Celková výše úhrady činí 220 000 Kč bez DPH. Věcné břemeno - služebnost inženýrských sítí se sjednává na
dobu určitou 50 let, počínaje dnem vkladu práva do katastru nemovitostí
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě

6487/159  
91P

Oznámení  o  zahájení  ZŘ  (nadl.  veřej.  zakázka  na  služby,  otevř.  řízení)  -  Zajištění  služby
kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených
MOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zadání  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ 13.18 „Zajištění  služby  kamerového  monitoringu ve
společných prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih“ v otevřeném řízení dle § 25 v návaznosti na ust.  § 56 zákona č.  134/2016 Sb.,  o zadávání
veřejných zakázek,  ve znění pozdějších předpisů,  a dle části III.  Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací,  ve
znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
4. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
5. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
3. Věra Válková, místostarostka obvodu
4. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 13.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 29. 06. 2017

6488/159  
92

Dodávka energií příspěvkovým organizacím zřízených statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 6397/158 ze dne 23.03.2018

about:blank
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žádá

Radu města Ostravy o poskytnutí informací, jak má městský obvod Ostrava-Jih a jím zřízené příspěvkové
organizace postupovat při zajištění dodávky energií

about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení č.  6337/156 -  Úprava provozního řádu veřejně přístupného objektu
SKATE-PARKU v Ostravě-Výškovicích

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem úpravy provozního řádu SKATE-PARKU v Ostravě-Výškovicích dle upravené důvodové zprávy
pověřuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu provozního řádu SKATE-PARKU
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