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Přehled usnesení 161. schůze Rady městského obvodu, ze dne 12. 4. 2018 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

6494/161 1. Návrh rozpočtových opatření č. 13/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6495/161 2. Návrh na změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6496/161 3. Inventarizační zpráva za rok 2017 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6497/161 4. Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce (Věra Válková, místostarostka)

6498/161 5. Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (Věra Válková, místostarostka)

6499/161 6. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci (Věra Válková, místostarostka)

6500/161 7. Vyhodnocení Dohody o součinnosti mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih,
Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh za rok
2017 (Věra Válková, místostarostka)

6501/161 8. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřeviny (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

6502/161 9. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský les, B.
Dvorského 1, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6503/161 10. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů
15, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6504/161 11. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6505/161 12. Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6506/161 13. Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace, do projektu
financovaného  z rozpočtu MŠMT (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6507/161 14. Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci, jejímž
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6508/161 15. Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci, jejímž
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6509/161 16. Výjimka z počtu dětí  v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

6510/161 17. Výjimka z počtu dětí  v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

6511/161 18. Výjimka z počtu dětí  v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

6512/161 19. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6513/161 20. Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace,  jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6514/161 21. Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace,  jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6515/161 22. Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

6516/161 23. Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 147, Ostrava-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

6517/161 24. Ukončení nájmů bytů dohodou, podání výpovědí z nájmů bytů, uzavření smluv o ubytování, pronájem bytu v
rámci návazného sociálního bydlení (Markéta Langrová, člen rady)

6518/161 25. Zajištění náhradního bytu (Markéta Langrová, člen rady)

6519/161 26. Zajištění náhradních bytů pro nájemce bytů v bytovém domě na ul. Jedličkova 1357/8, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

6520/161 27. Žádost o splátkový kalendář - I. Č. (Markéta Langrová, člen rady)

6521/161 28. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

6522/161 29. Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen
rady)

6523/161 30. Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Samoljovova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)
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6524/161 31. Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6525/161 32. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Korýtko (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6526/161 33. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  - služebnosti na části pozemku v k. ú.
Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6527/161 34. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6528/161 35. Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6529/161 36. Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Prošinova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6530/161 37. Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní x Fr. Formana - restaurační
zahrádka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6531/161 38. Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě Pavlovova - Rudná, k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6532/161 39. Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6533/161 40. Záměr na změnu nájemní smlouvy na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6534/161 41P. Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
10.16 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského
obvodu Ostrava - Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6535/161 42P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Umytí fasád bytového domu
ul. V. Jiřikovského 29, 31, 33, Ostrava-Dubina“ VZ 39.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

6536/161 43P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Umytí fasád bytových domů
Volgogradská a Markova, Ostrava Zábřeh“ VZ 38.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6537/161 44P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce)  - VZ 23.18 „Oprava chodníků na ul.
Tlapákově a Alberta Kučery v Ostravě – Hrabůvce" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6538/161 45P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Rekonstrukce vzduchotechniky v MŠ
Šponarova 16, MŠ Klegova 4, MŠ I. Hermanna 23“ VZ 08.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

6539/161 46P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 20.18 "Změna vytápění bytů na
plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích předmětů Smirnovova 1
Ostrava-Zábřeh" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6540/161 47P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 32.18 "Izolace proti zemní vlhkosti
včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka - II. etapa" (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6541/161 48P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 27.18 „Dodávka licencí Microsoft Server
2016“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6542/161 49. Návrh rozpočtového opatření č. 14/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6543/161 50. Úprava vzorového znění smlouvy o nájmu bytů vyčleněných pro účely krizového a sociálního bydlení v rámci
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

6544/161 51. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Izolace proti zemní vlhkosti vč. opravy vnitřních omítek v bytovém domě
Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka - I. etapa“ (Markéta Langrová, člen rady)

6545/161 52. Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu) (Markéta Langrová, člen rady)

6546/161 53. Pověření přijímat prohlášení o uzavření manželství (Bc. Martin Bednář, starosta)

6547/161 54. Souhlas s návrhem studie revitalizace parkových ploch u Zámku Zábřeh a u Polikliniky Hrabůvka (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

6548/161 55. Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové
organizace, do projektu financovaného  z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

6549/161 56. Stanovisko ke směně a odkoupení pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6550/161 57. Návrh rozpočtového opatření č. 15/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6551/161 58P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 116.17
„Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - Výškovice“ (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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6552/161 59P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Dětské hřiště před domem
Pavlovova 25, Ostrava - Zábřeh“ VZ 44.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6553/161 60P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 45.18 „Projekt z
participativního rozpočtu - Mraveniště u sídliště“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6554/161 61P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 9.18 „Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku
a urovnání písku do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v
roce 2018" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6555/161 62. Zpráva likvidátora o procesu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, státní podnik „v likvidaci“
ze dne 26.03.2018 (Bc. Martin Bednář, starosta)

about:blank
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6494/161  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 13/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

a) změnu závazného ukazatele p.o. ZŠ B. Dvorského dle bodu 2) důvodové zprávy předloženého materiálu

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 500 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5169 o 500 tis. Kč

2)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, ORG 354, UZ 12 o 180 tis. Kč
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 80 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6122, ORG 0400209000000, UZ 12 o 260 tis. Kč

3)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400043000000 o 24 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400166000000 o 24 tis. Kč

6495/161  
2

Návrh na  změnu  rozpočtu  na  rok 2018 příspěvkové organizace zřízené  statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu rozpočtu na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih:

1)     Základní  škola   a  mateřská  škola  Ostrava-Bělský  Les,  B.  Dvorského  1,  příspěvková  organizace,
snížením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 180 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého
materiálu

6496/161  
3

Inventarizační zpráva za rok 2017

Rada městského obvodu

bere na vědomí

inventarizační zprávu za rok 2017 statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, dle přílohy č.
1 předloženého materiálu

6497/161  
4

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 21
O. H., bytem Ostrava-Hrabůvka, Mitušova

6498/161  
5

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v Ostravě-
Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 30
J. K., trv. bytem Ostrava-Zábřeh, Čujkovova, fakt. bytem Ostrava-Zábřeh, Pavlovova

6499/161  
6

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  dodatku  ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci dle předloženého návrhu
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře podpisem dodatku

6500/161  
7

Vyhodnocení  Dohody  o  součinnosti  mezi  statutárním  městem  Ostrava,  městským  obvodem
Ostrava-Jih,  Sborem  dobrovolných  hasičů  Ostrava-Zábřeh  a  Jednotkou  Sboru  dobrovolných
hasičů Ostrava-Zábřeh za rok 2017

about:blank
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Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhodnocení  Dohody  o součinnosti  mezi  statutárním městem Ostrava,  městským obvodem Ostrava-Jih,
Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh za rok
2017
doporučuje

stávající Dohodu o součinnosti ponechat v platnosti a plnit ji v původním znění

6501/161  
8

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřeviny

Rada městského obvodu

souhlasí

s kácením 1 ks břízy bělokoré (Betula pendula) rostoucí na ul. U Mostu, p.č. 556/103 k.ú. Zábřeh n. Odrou,
 parcela je ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřená  městskému obvodu Ostrava-Jih. Kácení se
provádí v rámci stavby "REKO MS Ostrava - Rudná +3" pro investora stavby - RWE Distribuční služby, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno. Na dřevinu se vztahuje povinnost vydání rozhodnutí o povolení
kácení a následně bude určená adekvátní náhradní výsadba

a zmocňuje

podáním žádosti o povolení kácení, investorem pověřenou společnost, IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, 702 95
Ostrava-Přívoz

6502/161  
9

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský
les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o  neupotřebitelnosti  majetku  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Bělský  Les,  B.  Dvorského  1,
příspěvkové organizace,   jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, v
celkové hodnotě 579 687 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

6503/161  
10

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace,  jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, v celkové hodnotě
480 863,41 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

6504/161  
11

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o  neupotřebitelnosti  majetku  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Volgogradská  6B,
příspěvkové organizace,   jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, v
celkové hodnotě 264 775,50 Kč dle předloženého návrhu
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

6505/161  
12

Oznámení  o vyhlášení  volných  dnů  pro  žáky  základních  škol  zřízených  statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

about:blank
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oznámení  o  vyhlášení  volných  dnů  pro  žáky  základních  škol  zřízených  statutárním  městem  Ostrava,
městským  obvodem  Ostrava-Jih,  které  jsou  v  souladu   s  §  24  odst.  2)  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

6506/161  
13

Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace,
do projektu financovaného  z rozpočtu MŠMT

Rada městského obvodu

souhlasí

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové
organizace, do projektu v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony II"

6507/161  
14

Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci,
jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci,
jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2018/2019, dle
předloženého návrhu

6508/161  
15

Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh,  Za Školou 1, příspěvkové organizaci,
jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení  výjimky  z počtu dětí   v  Mateřské  škole  Ostrava-Zábřeh,  Za Školou 1,  příspěvkové  organizaci,
jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2018/2019, dle
předloženého návrhu

6509/161  
16

Výjimka  z  počtu  dětí   v  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Hrabůvka,  A.  Kučery  20,
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-Hrabůvka,  A.  Kučery  20,
příspěvkové organizaci,  jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro
školní rok 2018/2019, dle předloženého návrhu

6510/161  
17

Výjimka  z  počtu  dětí   v  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Hrabůvka,  Mitušova  16,
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-Hrabůvka,  Mitušova  16,
příspěvkové organizaci,  jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro
školní rok 2018/2019, dle předloženého návrhu

6511/161  
18

Výjimka  z  počtu  dětí   v  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Zábřeh,  Horymírova  100,
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-Zábřeh,  Horymírova  100,
příspěvkové organizaci,  jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro
školní rok 2018/2019, dle předloženého návrhu

6512/161  
19

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství
a kultuře“, v části sedmé, čl.1, bodu 1. pro Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou
organizaci, za účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na pořízení výpočetní techniky
v předpokládané výši 160 000 Kč  vč. DPH dle důvodové zprávy
ukládá

ředitelce příspěvkové organizace jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek

about:blank
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Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

6513/161  
20

Změna odpisového plánu  a  rozpočtu  na  rok 2018  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-
Zábřeh,  Kosmonautů  15,  příspěvkové  organizace,   jejímž  zřizovatelem  je  statutární  město
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace, dle předložené důvodové zprávy
schvaluje

změnu rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace,  a  to  zvýšením  plánovaných  nákladů  na  odpisy  majetku  ve  výši  8  tis.  Kč  dle  předložené
důvodové zprávy

6514/161  
21

Změna odpisového plánu  a  rozpočtu  na  rok 2018  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-
Zábřeh,  Volgogradská  6B,  příspěvkové  organizace,   jejímž  zřizovatelem  je  statutární  město
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace, dle předložené důvodové zprávy
schvaluje

změnu  rozpočtu  na  rok  2018  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Volgogradská  6B,
příspěvkové  organizace,  a  to  zvýšením  plánovaných nákladů na  odpisy  majetku ve  výši  5 tis.  Kč  dle
předložené důvodové zprávy

6515/161  
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

Jubilejní 255/12, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 2
Mgr. P. A., Ph.D., Františka Lýska, Ostrava-Bělský Les

Letecká 358/16, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 2
F. T., Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh

Edisonova 377/15, Ostrava-Hrabůvka, 0+2, standard, č. b. 14
P. K., Jubilejní, Ostrava-Hrabůvka

Vlasty Vlasákové 963/17, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 22
F. A., Vlasty Vlasákové, O.-Bělský Les

Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 13
D. M., Pohoří, Vřesina

Patrice Lumumby 2262/4, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 10
B. L., Průkopnická, Ostrava-Zábřeh

Patrice Lumumby 2342/18, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 7
Š. M., Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh
rozhodla

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

II.
o pronájmu bytu 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

Zlepšovatelů 555/12, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 3
Ing. L. P., Rooseveltova, Opava

III.
zrušuje

výběrové řízení  na pronájem bytu č.  8,  ul.  Plzeňská 2619/8,  Ostrava-Zábřeh v rámci  nízkonákladového
bydlení
rozhodla

about:blank
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III.
1) nevybrat žádného ze zúčastněných uchazečů na pronájem bytu č. 8, ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh
v rámci nízkonákladového bydlení,  dle důvodové zprávy  

2) o pronájmu bytů výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 5
V. M., Jiřího Herolda, Ostrava-Bělský Les

Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 16
P. K., Krestova, Ostrava-Hrabůvka

Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 32
V. J., Ostravice a V. A., Ostravice
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

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

6516/161  
23

Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 147, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 116,88 m² nacházející se v 2. NP objektu k bydlení č. p.
2434,  který je  součástí  pozemku p.  č.  st.  3075 v k. ú.  Zábřeh nad Odrou,  adresní  místo Volgogradská
2434/147,  Ostrava-Zábřeh,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřený  městskému  obvodu
Ostrava-Jih  a  o  uzavření  nájemní  smlouvy  se  společností  Repistakova  s.r.o.,   IČ  28658345,  se  sídlem
Volgogradská 2417/112, Ostrava-Zábřeh, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 500
Kč/m²/rok,  za  účelem  užívání  jako  ordinace  praktického  lékaře,  v  rozsahu  předloženého  návrhu,  dle
důvodové zprávy

6517/161  
24

Ukončení nájmů bytů  dohodou,  podání výpovědí z  nájmů bytů,  uzavření smluv  o ubytování,
pronájem bytu v rámci návazného sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

S. A., Horní, Ostrava-Hrabůvka,
U. R., Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský Les,
M. S., Horymírova, Ostrava-Zábřeh,

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

K. P., Svornosti, Ostrava-Zábřeh,
Š. L., Horymírova, Ostrava-Zábřeh,

III.
o uzavření smluv o ubytování na dobu určitou, a to  to ode dne účinnosti smlouvy o ubytování v ubytovně na
ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy

místnost č. 11 - P. J., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
místnost č. 13 - Š. Y., Horní, Ostrava-Hrabůvka
místnost č. 14 - P. K., Horní, Ostrava-Hrabůvka
místnost č. 19 - H. I., Horní, Ostrava-Hrabůvka

IV.
o  pronájmu bytu za  smluvní  nájemné  na  dobu určitou,  a  to  ode  dne  účinnosti  nájemní  smlouvy,  dle
důvodové zprávy

Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, standard, č. b. 11
B. N., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

6518/161  
25

Zajištění náhradního bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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-  o  pronájmu náhradního  bytu na  dobu neurčitou,  a  to  ode  dne  účinnosti  smlouvy  o  nájmu bytu,  dle
důvodové zprávy

Edisonova 404/5, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, standard, č. b. 5
H. D. a H. L., Jubilejní, Ostrava-Hrabůvka

-  o  ukončení  nájmu bytu dohodou smluvních  stran podle  ust.  §  1981  občanského  zákoníku,  ve  znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
H. D. a H. L., Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka,

6519/161  
26

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

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

Jiskřiček 2214/12, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 11
S. T., Jedličkova, Ostrava-Zábřeh

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

6520/161  
27

Žádost o splátkový kalendář - I. Č.

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením dohody o splátkách s paní I.  Č.,  bytem Jiskřiček,  Ostrava-Zábřeh,  za byt  na ul.  Jiskřiček,
Ostrava-Zábřeh, k úhradě dluhu v celkové výši 23 811 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 2
000 Kč, a to po dobu 11 měsíců, poslední 12. splátka bude stanovena ve výši 1 811 Kč, dle důvodové zprávy

6521/161  
28

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Výškovická 632/186, 1+2, standard, č. b. 11
T. P., Výškovická, Ostrava-Výškovice

6522/161  
29

Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Františka Formana 271/47, 0+2, standard, č. b. 12
Z. L. a E. L., Františka Formana 271/47, Ostrava-Dubina

6523/161  
30

Pronájem  části  pozemku  jako  parkovacího  stání,  v  k.  ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  lokalita  ul.
Samoljovova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita  ul.  Samoljovova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  užívání  části  pozemku pod stavbou parkovacího  stání  č.  23 panu K.  N.,  bytem
Petřkovice,  Starý Jičín, s výší nájemného 45 Kč/m²/rok, tj.  za celkovou částku 585 Kč ročně + zákonná
sazba DPH, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy
tohoto materiálu

6524/161  
31

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná

Rada městského obvodu

about:blank
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rozhodla

pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m² a p.p.č. 644/2 ostatní
plocha, dráha o výměře 100 m², výměra celkem 120 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova -
Rudná,  ve vlastnictví statutárního města  Ostravy,  svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih,  za  účelem
užívání  částí  pozemků jako zahrádky  č.  10 paní  L.  K.  Č.,  bytem  17.  listopadu,  Ostrava-Poruba,  s výší
nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 320 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

6525/161  
32

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Korýtko

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek p.č.st. 6051 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² 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 R. K., bytem Ludvíka Podéště, Ostrava-Poruba, s
výší  nájemného  11  Kč/m²/rok,  tj.  za  celkovou  částku  176  Kč  ročně,  na  dobu  neurčitou,  s  tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

6526/161  
33

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  - služebnosti na části pozemku v k.
ú. Hrabůvka, ul. Edisonova

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebního záměru - umístění podzemní kabelové přípojky NN včetně přípojkového pilíře v
rámci  stavby  pod názvem  Ostrava-Hrabůvka,  933 Brak,  NNk“,  v  předpokládané  délce  cca  19 bm pod
povrchem části pozemku p.p.č. 215/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je
přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín -
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, je platný do 30.04.2020
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 215/8 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Hrabůvka,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění podzemní kabelové přípojky NN v předpokládané délce
cca 19 bm včetně umístění přípojkového pilíře v rámci stavby pod názvem „Ostrava-Hrabůvka, 933 Brak,
NNk“, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úhradu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemní
kabelové přípojky NN a za úhradu 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění přípojkového pilíře

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného trpět umístění,  udržování  a provozování podzemní kabelové přípojky NN včetně přípojkového
pilíře, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.04.2020 uzavřít se 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

6527/161  
34

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s  umístěním  stavebního  záměru  „REKO  MS  Ostrava  -  Výškovická-most“  spočívajícím  v  rekonstrukci
stávajícího STL plynovodu v předpokládané délce cca 8 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 783/2 ostatní
plocha,  zeleň v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Výškovická,  svěřeného  městskému obvodu Ostrava-Jih v
rozsahu  dle  snímku,  který  je  přílohou  tohoto  materiálu,  souhlas  pro  stavebníka  GasNet,  s.r.o.,  IČ:
27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem je platný do 30.04.2020
rozhodla

o zřízení  věcného břemene - služebnosti  dle  předloženého návrhu k  části  pozemku p.p.č.  783/2 ostatní
plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění STL plynovodu pod názvem stavby „REKO MS
Ostrava - Výškovická-most“ pro společnost GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm STL plynovodu.

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

do doby geometrického zaměření,  nejdéle však do 30.04.2020 uzavřít s vlastníkem stavby -  společností
GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad  Labem,  Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

6528/161  
35

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu
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souhlasí

s umístěním stavebního záměru „Rozšíření ploch kancelářského a provozního objektu TAURID, k.ú. Zábřeh
nad Odrou“ spočívajícím v umístění chráničky zemního kabelového vedení VN v délce 5m, celkem 5m² a v
dobudování nového oplocení výšky 2 m v délce 4 m ke stávajícímu oplocení objektu TAURID, umísťovaných
na části pozemku p.p.č. 1079/2, v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v
rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Taurid Ostrava s.r.o., IČ:
26808021, se sídlem Starobělská 3040/56, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do 30.04.2020

6529/161  
36

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Prošinova

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/10, ostatní plocha, zeleň, o výměře 147 m² v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ulice Prošinova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem vybudování 9 kolmých parkovacích stání pro individuální parkování členů Bytového
družstva Prošinova 7, IČ: 27836223, se sídlem Prošinova 1597/7, 700 30  Ostrava-Zábřeh

6530/161  
37

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní x Fr. Formana -
restaurační zahrádka

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 71/145 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Dubina u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 36
m² (9,0 m  x  4,0 m),  za  účelem  provozování  restaurační  zahrádky,  na  dobu neurčitou,  s jednoměsíční
výpovědní dobou

6531/161  
38

Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě Pavlovova - Rudná, k. ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č.  608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m² a p.p.č.
644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 130 m², tj. o celkové výměře 160 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za
účelem užívání zahrádky č. 37 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

6532/161  
39

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout:

1. parkovací stání č. 38/1 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez čp/če, garáž, která
je  součástí  pozemku  parc.č.  162  v  k.  ú.  Dubina  u  Ostravy,  ul.  Bohumíra  Četyny  za  účelem  užívání
parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
2. parkovací stání č. 33 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc.č. 199 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka za účelem užívání parkovacího
stání  pro  parkování  osobního  motorového  vozidla  nebo  motocyklu,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční
výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně
3. parkovací stání č. 76 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí  pozemku  parc.  č.  177  v  k.  ú.  Dubina  u  Ostravy,  ul.  Bedřicha  Václavka  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

6533/161  
40

Záměr na změnu nájemní smlouvy na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru změnit Nájemní smlouvu č.  417/17/OMJ ze dne 12.03.2018,  uzavřenou s panem J.  A.,  bytem
Říční,  700 30 Ostrava-Zábřeh,  spočívající  v  úpravě  účelu pronájmu části  pozemku p.p.č.  833/7 ostatní
plocha, ostatní komunikace  o výměře 20 m² v k .ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční, ve vlastnictví statutárního
města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, z účelu „užívání jako oplocené zahrady“ na účel
„zřízení a užívání vjezdu k autoservisu“ a v úpravě výše nájemného za užívání dotčené části pozemku o
výměře 20 m² za účelem zřízení a užívání vjezdu z „11 Kč/m²/rok“ na „70 Kč/m²/rok“

6534/161  
41P

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí o účast po zavedení DNS a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu v souladu s ust.  § 140 zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  ve znění
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pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových  organizací,  ve  znění  pozdějších  změn,
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o účast níže uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního
systému na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provádění
oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih", a to:
- Milan Valenčík, Emanuela Podgorného 149/20, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO: 43618464 (žádost o účast č.
36)
bere na vědomí

na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí o účast po zavedení DNS a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu v souladu s ust.  § 140 zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  ve znění
pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových  organizací,  ve  znění  pozdějších  změn,
rozhodnutí  o  zařazení  níže  uvedeného  dodavatele  do  zavedeného  dynamického  nákupního  systému na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve
volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih", a to:
- Ing. Denisa Sopuchová, Nad Pekárnou 737, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, IČO: 73237396
(žádost o účast č. 35)

6535/161  
42P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Umytí fasád
bytového domu ul. V. Jiřikovského 29, 31, 33, Ostrava-Dubina“ VZ 39.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 39.18 „Umytí
fasád bytového domu ul. V. Jiřikovského 29, 31, 33, Ostrava-Dubina“ 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. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
2. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
3. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 39.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 23. 07. 2018

6536/161  
43P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Umytí fasád
bytových domů Volgogradská a Markova, Ostrava Zábřeh“ VZ 38.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 38.18 „Umytí
fasád bytových domů Volgogradská a Markova, 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. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
2. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
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náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
3. Ing. Marcela Grygarová, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 38.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 23. 07. 2018

6537/161  
44P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení,  podlimitní VZ na stavební práce)  -  VZ 23.18 „Oprava
chodníků na ul. Tlapákově a Alberta Kučery v Ostravě – Hrabůvce"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 23.18 „Oprava chodníků
na ul.  Tlapákově a Alberta Kučery v Ostravě – Hrabůvce“ 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. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
2. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
4. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 23.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 14. 06. 2018

6538/161  
45P

Zpráva  komise  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  „Rekonstrukce
vzduchotechniky v MŠ Šponarova 16, MŠ Klegova 4, MŠ I. Hermanna 23“ VZ 08.18

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě  zprávy  hodnotící  komise o posouzení  a  hodnocení nabídek a  dle  přiložené  důvodové  zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce VZ 08.18 „Rekonstrukce vzduchotechniky v MŠ Šponarova 16, MŠ Klegova 4, MŠ I. Hermanna 23“ a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- MORYS s. r. o.,  se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771, za nabídkovou cenu 1
798 653 Kč bez DPH a lhůtou realizace 47 kalendářních dnů od zahájení díla
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ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit  smlouvu  o  dílo  s  vybraným  dodavatelem  k  VZ  08.18  „Rekonstrukce  vzduchotechniky  v  MŠ
Šponarova 16, MŠ Klegova 4, MŠ I. Hermanna 23“
Termín: 23. 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 08.18 „Rekonstrukce vzduchotechniky v MŠ Šponarova 16, MŠ
Klegova 4, MŠ I. Hermanna 23“
Termín: 18. 05. 2018

6539/161  
46P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 20.18 "Změna vytápění
bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích předmětů
Smirnovova 1 Ostrava-Zábřeh"

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 20.18 "Změna  vytápění  bytů  na  plynové  etážové  topení,  včetně  výměny  rozvodů vodoinstalace  a
zařizovacích  předmětů  Smirnovova  1  Ostrava-Zábřeh"  a  o  uzavření  smlouvy  o  dílo  s  vybraným
dodavatelem:
- Zdeňkem Hybnerem (vedoucím účastníkem sdružení „Hybner – sdružení Smirnovova“ s Ing.  Martinem
Hybnerem, IČO: 04003993), Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 15495809, za nabídkovou cenu
Kč 1 586 669,99 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 20.18 "Změna  vytápění  bytů  na  plynové  etážové  topení,  včetně  výměny  rozvodů vodoinstalace  a
zařizovacích předmětů Smirnovova 1 Ostrava-Zábřeh"
Termín: 20. 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 20.18 "Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně
výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích předmětů Smirnovova 1 Ostrava-Zábřeh"
Termín: 18. 05. 2018

6540/161  
47P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 32.18 "Izolace proti
zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v  bytovém domě Edisonova 793/84,  Ostrava-
Hrabůvka - II. etapa"

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 32.18 "Izolace proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84,
Ostrava-Hrabůvka - II. etapa" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- MATOSA PROFISTAV s.r.o., Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město, IČO: 05510775, za nabídkovou cenu
Kč 879.316 bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ 32.18 "Izolace proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84,
Ostrava-Hrabůvka - II. etapa"
Termín: 20. 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 32.18 "Izolace  proti  zemní  vlhkosti  včetně opravy  vnitřních
omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka - II. etapa"
Termín: 18. 05. 2018

6541/161  
48P

Zpráva  komise  (veřejná  zakázka  malého rozsahu  na  dodávky)  -  VZ 27.18  „Dodávka  licencí
Microsoft Server 2016“

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 dodávky VZ
27.18 „Dodávka licencí Microsoft Server 2016“ a o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem:
- SoftwareONE Czech Republic s.r.o.,  sídlem  Vyskočilova  1461/2a,  140 00 Praha 4,  IČO: 24207519,  za
nabídkovou cenu 375 412 Kč bez DPH
ukládá

Ing. Radimu Navrátilovi,  vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky VZ 27.18

about:blank
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„Dodávka licencí Microsoft Server 2016“
Termín: 23. 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 dodávky VZ 27.18 „Dodávka licencí Microsoft Server 2016“
Termín: 18. 05. 2018

6542/161  
49

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 909 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 51xx o 566 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, ORG dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu o 228
tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 115 tis. Kč

6543/161  
50

Úprava vzorového znění smlouvy o nájmu bytů vyčleněných pro účely krizového a sociálního
bydlení v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“

Rada městského obvodu

schvaluje

I.
vzorové znění smlouvy o nájmu bytů vyčleněných pro účely krizového bydlení v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ uzavírané na dobu určitou - nejdéle na 6 měsíců s využitím
notářských zápisů o dohodě o vyklizení bytu se svolením k vykonatelnosti nákladem pronajímatele, ve znění
předloženého návrhu Přílohy č. 1

II.
vzorové znění smlouvy o nájmu bytů vyčleněných pro účely sociálního bydlení v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ uzavírané na dobu určitou - nejdéle na 6 měsíců s využitím
notářských zápisů o dohodě o vyklizení bytu se svolením k vykonatelnosti nákladem pronajímatele, ve znění
předloženého návrhu Přílohy č. 2

6544/161  
51

Dodatek č.  1  ke  Smlouvě  o dílo „Izolace proti  zemní vlhkosti  vč.  opravy  vnitřních  omítek v
bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka - I. etapa“

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0131/2018/OBH ze dne 14.02.2018 na realizaci
zakázky „Izolace proti zemní vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84,
Ostrava-Hrabůvka - I. etapa“ se zhotovitelem Hochbau, s.r.o., IČ: 25857614, se sídlem Povětronní 1286/71,
724 00 Ostrava-Stará Bělá,  kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 82 785,09 Kč na
částku 918 009,58 Kč vše bez DPH, a to z důvodu realizace dodatečných prací, dle důvodové zprávy
ukládá

Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové číslo
S/0131/2018/OBH ze dne 14.02.2018
Termín: 19. 04. 2018

6545/161  
52

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu)

Rada městského obvodu

rozhodla

o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu ze dne 20.02.2017 a skončení nájmu bytu ke dni 19.02.2018, dle
důvodové zprávy

Františka Formana 277/28, 0+2, standard, č. b. 10
R. S., bytem Františka Formana, Ostrava-Dubina
trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

Františka Formana 277/28, 0+2, standard, č. b. 10
R. S., bytem Františka Formana, Ostrava-Dubina
rozhodla

podat žalobu u Okresního soudu v Ostravě vůči  p.  R.  S.,  bytem Františka Formana,  Ostrava-Dubina,  o
vyklizení bytu, standard, nacházejícího se v podlaží bytového domu na ul.  Františka Formana v Ostravě-
Dubině, dle důvodové zprávy

6546/161  
53

Pověření přijímat prohlášení o uzavření manželství

Rada městského obvodu

about:blank
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pověřuje

v souladu s ust. § 11a odst. 1  písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Bc. Janu Hellerovou

přijímat prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství

6547/161  
54

Souhlas s návrhem studie revitalizace parkových ploch u Zámku Zábřeh a u Polikliniky Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem studie revitalizace parkové plochy u Zámku Zábřeh a parkové plochy za Poliklinikou Hrabůvka
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
žádá

statutární město Ostravu, aby projektová dokumentace byla zpracována tak, aby se v dané lokalitě mohly
nadále konat kulturní a společenské akce s účastí vysokého počtu účastníků

6548/161  
55

Souhlas  se zapojením Základní  školy  a mateřské  školy  Ostrava-Bělský  Les,  B.  Dvorského 1,
příspěvkové  organizace,  do  projektu  financovaného   z  rozpočtu  Státního  fondu  životního
prostředí ČR

Rada městského obvodu

souhlasí

se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace,
do projektu financovaného   z rozpočtu Státního  fondu životního  prostředí  ČR  s projektem  „Naše  školní
zahrada, to je prima zábava“

6549/161  
56

Stanovisko ke směně a odkoupení pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 4879/119 ze dne 15.06.2017
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vydat souhlasné stanovisko

a) ke směně
části pozemku p.p.č. 100/30 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 490 m²
části pozemku p.p.č. 100/33 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m²
části  pozemku p.p.č.  1431 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  o  výměře  411 m²,  včetně  všech jejich
součástí a příslušenství,   v   k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih
pozemku p.p.č. 100/35 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m²
části pozemku p.p.č. 100/36 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 691 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, tj. o celkové výměře 1
651 m² v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu

za pozemky ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ
15800, IČ 26178541
část pozemku p.p.č. 100/34 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 173 m²
část pozemku p.č.st. 6452 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 535 m² (stavba č.p. 3139 není předmětem
směny), v k. ú. Zábřeh nad Odrou, tj. o celkové výměře 1 708 m² v rozsahu dle snímku, který je přílohou
tohoto materiálu

b) k záměru města prodat nemovité věci včetně všech jejich součástí a příslušenství, a to

část pozemku p.p.č. 100/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 611 m² označená jako díl a
část pozemku p.p.č. 100/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 353 m² označená jako díl c
část pozemku p.p.č. 100/32 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 480 m² označená jako díl e
pozemek p.p.č. 100/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 962 m²
pozemek p.p.č. 107/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m²
nově označené jako pozemek p.p.č. 100/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   2 415 m²  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, rozsahu dle geometrického plánu č. 3445-18b/2018

za  účelem  výstavby  nové  prodejny  LIDL  včetně  parkovacích  ploch  s  odkládací  podmínkou  vkladu
vlastnického práva do doby uplynutí lhůty stanovené pro udržitelnost projektu statutárního města Ostravy
„Izolační zeleň 02“

a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru směny a prodeje uvedených nemovitých věcí
včetně všech jejich součástí a příslušenství

6550/161  
57

Návrh rozpočtového opatření č. 15/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu

about:blank
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schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 4 400 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400078000000 o 4 400 tis. Kč

6551/161  
58P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
116.17 „Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - Výškovice“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto  přínosu  k  podlimitní  veřejné  zakázce  na  stavební  práce  VZ  116.17  „Rekonstrukce  objektu  a
sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - Výškovice“ o vyloučení účastníka, a to:
- Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 45192464,
dle § 48 odst. 2 písm. b) a dle § 48 odst. 4 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  u  podlimitní  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  VZ 116.17
„Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - Výškovice“ a o uzavření smlouvy o
dílo u této podlimitní veřejné zakázky  s vybraným dodavatelem OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00
Brno - Veveří, Divize M, Hlávkova 1, 702 04 Ostrava - Přívoz, IČO: 46342796, za nabídkovou cenu 33 862
671 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 147 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební  práce  VZ  116.17  "Rekonstrukce  objektu  a  sportovního  areálu  ul.  Charvátská  10,  Ostrava  -
Výškovice“
Termín: 25. 04. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny  potřebné  úkony  této  podlimitní  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  VZ 116.17  „Rekonstrukce
objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - Výškovice"
Termín: 25. 05. 2018

6552/161  
59P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Dětské hřiště
před domem Pavlovova 25, Ostrava - Zábřeh“ VZ 44.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 44.18 „Dětské
hřiště před domem Pavlovova 25, Ostrava - Zábřeh“ VZ 44.18 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 ve složení:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 44.18 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 25. 05. 2018
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Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  VZ  45.18
„Projekt z participativního rozpočtu - Mraveniště u sídliště“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 45.18 „Projekt z
participativního rozpočtu - Mraveniště u sídliště“ 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. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 45.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 24. 05. 2018

6554/161  
61P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 9.18 „Vývoz, vyčištění, návoz
čistého  písku  a  urovnání  písku  do  roviny  ve  vybraných  pískovištích,  svěřených  do  správy
městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu k veřejné zakázce na služby VZ 9.18 „Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání písku
do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018" o
vyloučení účastníka, a to:
- MD Služby Morava, s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:
05437334,
- INTERGASSERVIS OPAVA s. r. o., Podvihovská 46/22, 747 70 Opava - Komárov, IČO: 46580654,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě
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 služby VZ 9.18
„Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání písku do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do
správy  městského obvodu Ostrava-Jih v  roce  2018" a  o  uzavření  rámcové smlouvy  o  dílo  s vybraným
dodavatelem:
- SASASTAV GROUP s.r.o., Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava - Předměstí, IČO: 06685633, za nabídkovou
cenu za vývoz a vyčištění 1 m³ písku z pískovišť 507 Kč bez DPH a za nabídkovou cenu za návoz, uložení a
urovnání do roviny 1 m³ písku do pískovišť 817 Kč bez DPH, tj. za jednotkové ceny uvedené v čl. IV. odst. 1.
přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo s dobou trvání smlouvy ode dne účinnosti této rámcové smlouvy
do vyčerpání finančního limitu ve výši 800 tis. Kč + aktuální sazba DPH, nebo do uplynutí doby, tj. nejpozději
do 15. října 2018, podle toho, která skutečnost nastane dříve
ukládá

Mgr. Danieli Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh rámcové smlouvy  o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci  této veřejné zakázky na
služby VZ 9.18 „Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání písku do roviny ve vybraných pískovištích,
svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018"
Termín: 20. 04. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat  návrh  rámcové  smlouvy  o  dílo  k  podpisu  starostovi  městského  obvodu  a  zabezpečit  všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 9.18 „Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání
písku do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018"
Termín: 18. 05. 2018
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Zpráva likvidátora o procesu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, státní podnik
„v likvidaci“ ze dne 26.03.2018

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zprávu likvidátora,  Mgr. Romana Klimuse,   bytem Velké Němčice,  o průběhu likvidace Podniku bytového
hospodářství Ostrava 3, státní podnik „v likvidaci“ IČ: 00097489, se sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700
30 Ostrava ze dne 26.03.2018
uděluje

předchozí  souhlas s prominutím v  přílohách specifikovaných peněžitých pohledávek  likvidátorem,  a to v
souladu  se  zprávou likvidátora  ze  dne  26.03.2018 a  zprávou nezávislého  auditora  ze  dne  22.12.2017
uvedených v přílohách tohoto materiálu

about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková  oprava k  usnesení  č.  6485/159  ze  dne  29.03.2018  -  Pronájem prostoru  sloužícího
podnikání v budově na ul. Dr. Martínka 1611, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

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 upraveného 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
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